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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

สิ่งใดพระพุทธเจาทรงแสดงไวสิ่งนั้นมีอยู 
กอนจังหัน 

นี่เขาเรียกภูทอก เดินทางไปนี้ไปภูทอก แลวเลี้ยวเขาไปทางหวยทราย มันเปน
ภูเขาอยูกลางทุงนา เขาเรียกภูทอก คือมีลูกเดียว แลวมีหลวงตาแกองคหนึ่งอยูเขาลูกนี้ 
นั่นลูกหนึ่ง แลวพอถึงฤดูกาลถามพีระมาเยี่ยมมาพักที่นั่นพญานาคจะลงมาเยี่ยม มา
ถามขาว ใครไมเคยไปเห็นใหไป ทานสิงหทองละตัวเกงๆ ทานสิงหทองตัวขี้ดือ้ ตัวไม
ลงใครงายๆ ตัวเกงๆ ไปโดนเอาเสยีชัดๆ รองโกกๆ เลย ใครเกงใหมาๆ 

ปากมันเหมือนอยางน้ี ตัวมันเทาตนเสานี่ เวลานอนหลับๆ เสียดวยนะ มาโฮๆ 
ขางบนนี่ สะดุงตื่นขึ้นมามองหาอะไรก็ไมเห็นก็ฮอๆ เลย หลวงตาองคนั้นทานเคยแลว 
ทานบอกไวเรียบรอยแลว อันนี้คนหัวดื้อมันไมฟง จึงใหฟงเอง บอกวาญาติพี่นองจะลง
มาจากขางบนจะมาเยี่ยม อยาตื่นอยาเตน ญาติที่ไหนวะอยากจะเห็น ไมเลยวันนี้แหละ 
เพราะหลวงตาองคนั้นทานเคยคิดกบัพญานาคมาพอแลว ใครมาทานก็เตือนๆ ไมมี
อะไรแหละ ก็มีเทานั้นละ ความเสียหายอะไรไมม ี

ทานสิงหทองก็ฟง เออ ใครมาก็มาเถอะ เหนื่อยขนาดนี้จะนอนแลว ใครมาไม
ตอนรับแหละ พอดีนอนหลับๆ มาจริงๆ ปากมนัฮอๆ ขึ้นหัวทานสิงหทอง ทานสิงห
ทองก็เรียก เณรๆ ขบขันดีนะ งูใหญมันจะมากลืนเราอยูตรงหัวนี่ หลวงตาทานก็บอก
แลวหากไมฟง หลวงตาอยูลูกนั้นตะโกนเรียกกันไดยิน ก็บอกแลววามันไมมีอะไรๆ ไม
มียังไง เสียงมันยิ่งกวาเสียงเสือ มีเทานั้นแหละ เวลาใหพระมาก็เอาไมยาวๆ คือเอาไม
ยาวๆ แลวเอาโคมไฟไสไปกอน อยามานะเดี๋ยวจะมาเหยียบงูใหญ ใหพระถือเขาไป 
เขาไปไมมอีะไร พอคนไปแลวขึ้น นี่ละใครไมเห็นก็ไปดูตรงนี้ ทุกวันนี้ก็ม ี

ทุกส่ิงทกุอยางที่ลับหูลับตาลับใจหนาๆ ของพวกเรามีอยางน้ันดูเอา ทานสิงห
ทองพูดเอง ถาวาใครเกง เอา ไป ทานสิงหทองตัวหัวดื้อ ไมลงใครงายๆ ไดประกาศ 
เอา ใครเกงใหมาดู ทานยอมรับแลว ใครเกงใหดู พวกลึกลับมันอยูในจิต รางกายไม
แสดง เวลาจะแสดงรางกแ็สดงออกมาชัดเจน เวลาจะดับวูบหายเงียบเลย อยางน้ันละ 

นี่ภูทอกไปทางหวยทราย เราผานไปผานมาภูทอกนี่ เดินทาง ไมไดขึ้นรถ เดิน
ผานไปๆ แปลกประหลาด คนเกงๆ นั่นละมักจะโดน เกงๆ มักจะโดน อยางทานสิงห
ทองเกงๆ ไมลงใครงายๆ มักโดน ทีนี้ยอมแลว วาใครเกงใหมา บอกอยางน้ันเลยทาน
สิงหทอง ทานยอมรับแลว ใครเกงใหมา 
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(ทางจากหวยทรายไปหนองสูง) เออ นั่นละไปทางนั้น แตมันอยูฟากหวยทราย
มาทางนี้ ไมใชหวยทรายไปหนองสูง ฟากหวยทรายมาทางนี้อีก มาทางเขาเรียกบานนา
คํา โอย เราก็ผานไปผานมาอยูภูเขาลูกนี้ แตกอนไปเที่ยวกรรมฐานไมมีรถ สะพาย
บาตรไปเลย เราผานไปผานมาไมรูกี่ครั้งกี่หน ผานเขาลูกนี้ละ  

แตเราไปไหนก็ไมคอยมนีะ แปลก ไปที่ไหนใครวาเกงอะไร แสดงอะไร เราไป
ไมเห็นมีอะไร ยกตัวอยางเชนวัดบรมนิวาส วัดบรมนิวาสนี้เราไปพักอยูนั้น ที่นั่นเขา
เรียกตําหนักหรืออะไร วางไมมีใครไปอยู อยูไมได บางทีไมตลอดคืนเผนเลยพระ พวก
สนมฝงเอาไวใต พวกสนมฝงกองเตม็อยูนั้นแลวปลูกกุฏิครอบเอาไว พระไปอยูนั้นบาง
องคไมตลอดคืนเผนเลย เพราะฉะนั้นตําหนักอันนั้นจึงวางตลอด  

ทีนี้เราไปนั้นเขาก็จับเรายัดเขาไปเลย เราก็ไมสนใจกับอะไร ครั้นไปอยูแลวองค
นั้นมาถามองคนี้มาถาม ถามก็ตอบธรรมดาๆ วาสบายดี มันถามมากเขาๆ มันก็สะดดุ
ใจ มันเปนอะไรทําไมใครมามาถามแตอยางน้ี อยางอื่นไมมถีามเหรอ มันมีเร่ืองอะไรวา
มาซินะ วาอยางน้ีเลย เลยเลาใหฟง พวกสนมนี้..ใครมาอยูที่นี่ไมได บางรายไมตลอด
คืน พระนะไปหมด แตเห็นทานอาจารยมาอยูนี้เงียบๆ ตลอดๆ เลยมาถาม คนนั้นมา
ถามคนนี้มาถามพระนะ สมภารวัดก็มาถาม ไมมีอะไรละเราไปอยูนั่นสบายจนกระทั่ง
ออกไป  

เปนอยางน้ันละ มันก็เห็นประจักษอยูจะใหวาไง จนเราสะดุดใจ องคนี้มาแลวมา
ถามอยูนี้สบายดีเหรอ บางทีแย็บออกมาไมมอีะไรเหรอ ตรงนั้นละ เราไมมี ไปทีไ่หนไม
มี (เขาออกมากราบพอแมครูอาจารย) กราบไมกราบก็ไมรูแหละ มันไมมีก็บอกไมมี 
แตพวกนั้นอยูไมไดเขามาขับไล พระอยูไมตลอดคืน วัดบรมนิวาสนะ เราไปพกัที่นั่น ดู
เหมือนปลูกขึ้นทีหลัง แตกอนที่เราอยูวัดบรมนิวาสไมมี มาปลูกขึ้นทีหลัง เวลาไปเขาให
เราไปพัก พกัที่ไหนมันกเ็งียบๆ ไมมตีลอด จนกระทั่งทุกวันนี้ไมมีสําหรับเรา องคไหน
ไปอยูรองโกกเลย แตเราไปอยูไมมี แปลกอยูนะ 

สวนมากมักจะมีองคเกงๆ นั่นละ องคเกงๆ องคทาทาย องคคุยโม มักจะโดน
องคอยางน้ัน แตเราจะเกงหรือไมเกงเราก็ไมคุย ก็อยูไดสบายตลอด ไมเห็นมีอะไร คุย 
เร่ืองผี ใครอยาไปทาทายหนา ส่ิงใดที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลวสิ่งน้ันๆ มีอยูตามที่
แสดงไวทั้งนัน้ ใครจะไปลบลางไมได ใครอยาเกงกวาศาสดา ทานทรงแสดงอยางไร
แลวตองเปนอยางน้ัน ส่ิงนั้นมี 

หลังจังหัน 

ทองคําเราเหลืองอรามอยูในคลังหลวง เพราะขนเขาๆ สวนดอลลารไมมาก ดู
เหมือนสิบลานกวา เราไมคอยไดหนกัในทางดอลลารจึงไมคอยพูดถงึมากนัก เราหนัก
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ทางทองคํา เพราะทองคําเปนหัวใจของชาตไิทยและทุกชาติดวย ชาติไหนมีทองคาํใน
ประเทศของตนแลวชาตินั้นจะเดน กังวานไปหมด รํ่าลือก็รํ่าลือ อบอุนก็อบอุน แนน
หนามั่นคงก็แนนหนามั่นคง ทองคําจึงสําคัญ 

นี่ไมทราบวาเราไดเทาไรแลวทองคํา เราพยายามขวนขวายคราวนี้ไดสักเทาไร 
(๑๑,๘๑๘ กิโลกรัม) นูนเห็นไหม ทองคําเราไดเขาคลังหลวงเรา ไดพาพี่นองทัง้หลาย
นําสมบัติอันมีคาเขาสูคลังหลวงของเราไดทองคํา ๑๑,๘๑๘ กิโล ไดมากนะ ไมมีสมัยใด
ละในระยะนี้ ก็มีสมัยนี้ระยะนี้ที่ไดทองคํามาก สวนดอลลารดูเหมือนสิบลานกวาเทานั้น 
เราไมไดหนักแนนในดอลลารนักยิ่งกวาทองคํา เพราะทองคําเปนหัวใจของชาติ เดนทุก
ประเทศ ประเทศไหนมีทองคํามากประเทศนั้นเดน เราจึงเสาะแสวงหาตามฐานะของ
ชาติไทยเรา ซึ่งมีคนจํานวนถึง ๖๒ ลานคน เราไดพอเบาะๆ กย็ังด ี

ไดทองคําตั้ง ๑๑,๘๑๘ กิโล แลวยังจะไดอีก พี่นองทัง้หลายใหตื่นเนื้อตื่นตัว 
หลวงตาบัวโฆษณาเพื่อชาติไทยของเราไมไดเพื่ออะไร เพื่อชาติไทยของเรามีความแนน
หนามั่นคงแลวเปนที่พอใจ เพราะฉะนั้นจึงไดโฆษณา จุดไหนๆ ที่เราโฆษณาใหถือจุด
นั้นเปนสําคัญ เราพิจารณาเรียบรอยแลวเราถึงออกมาๆ ตัง้แตวันนั้นละวันเราเขาไปดู
ทองคํา เขาก็รูนะ วันนั้นไปมอบทองคําและดอลลารที่คลงัหลวง พอเสร็จแลวเขาก็
นิมนตเราไปดูเฉพาะสองตอสองเขาไปเลยนะ เขาไปดูทองคํา เพราะเขามีหวังวาวันนั้น
เราไปมอบทองคํากับดอลลารเยอะนะ นั่นละเปนสาเหตุ เขาก็นิมนตเราเขาไป  

เขาบอกวาที่ไดมาเห็นนี้สองทาน ทานใดบาง สมเด็จพระเทพฯกับหลวงตา เรา
ไปดูจริงๆ ถามละเอียดลออมากทีเดยีวถึงออกมาก็โฆษณาเรื่องทองคําเรา ตั้งแตบัดนั้น
มา เดี๋ยวนี้ทองคําไดตั้ง ๑๑,๘๑๘ กิโลแลวนะ หลังจากประกาศลั่นออกมาตั้งแตไปด ู
เราจะขนของเขาสูสวนรวม มีอะไรเราจะขนเขาสูสวนรวมๆ เราไมแตะ เรามีแตขนเขาๆ 
ทั้งนั้น ดอลลารดูเหมือนได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลารเขาคลงัหลวงแลว ทองคํากําลัง
เขาๆ ไดพยายามทุกทางอะไรที่จะเปนประโยชนแกชาติของเรา เราพยายามที่สุดเลย 

พวกนักเรียนก็ไมสอนมากละ พากันปฏิบัติตัวใหเปนนักเรียนที่ดี อยาโกโรโกโส 
ความรูเรียนมาเพื่อรักษาตัว 
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