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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ความขัดความแยงไมดีเลย 
 

 วันที่ ๑๙ ธนัวา ๒๕๔๗ ทองคําได ๑ กิโล ๑๒ บาท ๗๒ สตางค สาธุพรอมกัน 
(สาธุ) ทองคําเหลานี้ละที่จะคอยซมึซาบเขาคลังหลวงของเรา ใหเปนทองคําประเภทซึม
ซาบ อยาใหขาดไปเสียทีเดียว เรารูสึกวาไมสบายใจตลอดมา แมจะไดทองคําจํานวนที่เรา
ตองการนั้นเรียบรอยแลวก็ตาม แตมองดูขางๆ ทองคํากองใหญของเราที่มอบลงไปแลว
รูสึกวางไปหมดเลย เราจึงอยากจะไดทองคําคอยหนุนเขา ปนกองทองคําเรา ปนมันไปให
ซึมไปอยางน้ัน แลวจะคอยหนาแนนขึ้นมา  
 ดวยเหตุนี้จึงไดรบกวนบรรดาพี่นองทั้งหลายอยูเสมอ เพราะเราไดเขาไปดูคลัง
หลวงเอง เหตุที่เราจะเขาไปดูก็เน่ืองจากวันนั้นเปนวันที่เราไปมอบทองคํา กับดอลลาร พอ
มอบเสร็จเรียบรอยแลว หัวหนาคลังหลวงก็นิมนตเราเขาไปดูทองคําในคลังหลวง บอกวา
ทองคําในคลังหลวงนี้ไดมาดูสองทานดวยกนั หนึ่ง สมเด็จพระเทพฯ สอง หลวงตา ไดเขา
มาดูนี้ แสดงวารักสงวนขนาดไหนไมมีใครเขาดูไดเลย ก็ดูเฉพาะสมเด็จพระเทพฯกบัเรา ดู
อยางละเอียดถี่ถวนเสียดวย พอออกมาแลวก็ซักไซไลเลียงซึ่งกันและกนั ในทองคาํที่อยูนี้
และแยกไปประเทศอื่น ๆ เพื่อเปนเครื่องประกนัตัวเวลาติดหนี้ติดสิน ถามไดความชัดเจน 
 เวลายอนเขามาถามทองคําในคลังหลวงของเรา รูสึกวามีนอยมาก ตัง้แตนั้นมาละ
เรา ก็ประกาศกองจนกระทั่งบัดนี้ ประกาศกองใหญก็ไดกองใหญ ทองคาํเราตั้ง ๑๑ ตัน 
๓๗ กิโลคร่ึง นี่มอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว จากน้ันมาก็ไมสบายใจ จึงไดรบกวน
บรรดาพี่นองทั้งหลาย ขอบิณฑบาตใหไดทองคําเปนประเภทที่น้ําไหลซึม อยาใหขาดวรรค
ขาดตอน เหมือนอยางฝนตกหาใหญ ตูมตามๆ ลงมาทั้งลูกเห็บทั้งฝนเม็ดใหญลงมาแลว
ขาดปุบไปเลยอยางน้ี ไมเหมาะ ตกกค็วรจะยอยๆ ลงไป ตกเปนพรําเปนฝอยๆ ไป แลว
นานๆ ลูกเห็บก็ตูมตามมาทีหนึ่งๆ อยางน้ี  
 เรามีหวังวาทองคําเราจะไดหนุนขึ้นในคราวนี้ หากวาไมไดคราวนี้แลวจะไมมีเวลา
ไดนะ เราคิดแลว เวลานี้เปนโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งดวงชะตาของเราก็ยังดีอยูมาก ไดสวน
ใหญแลวยังคอยซึมซาบๆ ไหลเขาสูคลังหลวงของเรา เรียกวาดวงชะตาของชาติไทยเรายัง
ดีอยู ขอใหพี่นองทั้งหลายสงเสริมดวงชะตาของชาติไทยเรา ดวยทองคําที่ไหลซมึเขา
ไป เราจะพอใจมากนะ ถาไดทองคําพอสมควรแลวหลวงตาตายเมื่อไรก็ไมมีปญหาละ  
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 ที่พูดเหลานี้หวงพี่นองทัง้หลายทั้งน้ันแหละ เราไมไดหวงตัวเราเอง เพราะทองคํานี้
เปนหัวใจของชาติไทยเรา เมื่อทองคาํตั้งกึ๊กลงเปนหลักเกณฑแลว เปนเครื่องประกนัทั่ว
ประเทศไทยของเรา เราจึงอยากไดหลักประกันนี้ไว ไมมากก็ขอใหพอเปนพอไป 
พอฟดพอเหวี่ยงกันก็ยังดี เวลาเขายกทัพมาหมอบเลยๆ นี้ฟงไมไดนะ ขอใหมีเครื่องตอสู
กัน วันนี้ก็ไดทองคําตัง้ ๑ กิโล ๑๒ บาท ตั้งแตเราลงมากรุงเทพฯคราวนี้ เราลงมาวันที่ ๑๑ 
มาถึงนี้ก็ไดทองคํา ๓ กโิลกวาแลวนะ ก็ไดกันไปเรื่อยๆ อยางน้ี เพราะอันนี้เปนประเภทน้ํา
ไหลซึม ได ๓ กิโลก็นับวาไดมากอยู เพราะเปนประภทน้ําไหลซึม ก็คอยๆ ไดไปอยางน้ี
เร่ือยๆ นานไปๆ ก็เพิ่มเขาๆ  
 เราหวังอยางยิ่งอยูกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย เพื่อเปนสิริมงคลอันยิ่งใหญของเราใน
คราวนี้ที่ชวยชาติ ขอใหไดทองคําประเภทน้ําไหลซึมๆ เขาไป เราจะพอใจเปนลําดับ เชน
อยางวันนี้ก็ไดตั้ง ๑ กิโล ๑๒ บาท ๗๒ สตางคแลว วันหลังก็แนใจจะไดอยางน้ีเร่ือยๆ ไป 
เราเปนหวงจริงๆ หวงมากทีเดียว เฉพาะอยางยิ่งคือหวงทองคํา หวงมากกวาเพื่อน (โยม
ในศาลาสวนแสงธรรมรวมกันถวายทองคํา ๓ บาทครึ่งสลึง) 

เราไดพยายามที่สุดแลวในกําลังความสามารถของเรา เรียกวาเราพยายามที่สุดเลย 
มอบลงเลย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เรามอบลงนี้ทั้งหมดเลย ทุกส่ิงทุกอยางเรียกวา
เราเอาคอตัดไวเลย อะไรจะผิดพลาดประการใดคอเราผิดพลาดกอน ถาอะไรจะขาดคอเรา
ใหขาดกอน ในสามพระองคนี้ตองคงไว ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทั้งสามนี้ตองคงเสน
คงวาหนาแนนไว เพราะฉะนั้นเราจึงเอาคอเรารองเลยเทียว ทุกอยางเราทําดวยความ
บริสุทธิ์ใจ 

คิดดูซิทานทัง้หลายเคยไดยินไหม ทองคําและดอลลาร เงินสดที่ทานทั้งหลาย
บริจาคผานหลวงตา ทานทั้งหลายเคยไดยินไหม ไมเคยไดยินก็ขอใหฟงเสียคราวนี้นะ เรา
ออกชวยพี่นองทัง้หลายดวยธรรมลวนๆ ไมมีกิเลสแมเม็ดหินเม็ดทรายแฝงเลย 
เพราะฉะนั้นมลทินจึงไมมี ทานทั้งหลายบริจาคมากนอยเขาสูจุดรวมๆ ทั้งหมด บาทเดียว
เราไมเคยแตะ ดวยความไมบริสุทธิใ์จ ความเปนมลทินในหัวใจของเราไมมี จะจายมากจาย
นอยจายดวยเหตุดวยผลทุกอยางๆ เรียกวาแบมือดวยความบริสุทธิ์ตลอดมา ทานทั้งหลาย
จะไปหาที่ไหน 

ฟงซิ เงินของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศจํานวนมากสักเทาไร กี่พันกี่หมื่นลาน แลว
ทองคําที่เราไดเขามานี้ก็ตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ไมร่ัวไหลไปไหนเลย เขาหมดๆ ทกุอยาง 
ดอลลารอะไรเขาหมด เพราะเหตุใด เราเชื่อในความบริสุทธิ์ของเรา อะไรขัดนิดหนึ่งไมได
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นะ จะเปนมลทินเขามาขัดนี้ไมไดเลย ตัดทันทีเลย เปดใหธรรมเดินอยางโลงๆ ไปเลย เรา
จึงบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยว เพราะฉะนั้นการแนะนําส่ังสอนดุดาวากลาวพี่นองทั้งหลาย เราจึงพูด
ดวยอรรถดวยธรรมลวนๆ ไมวาจะนิ่มนวลออนหวาน ไมวาจะเด็ดเผ็ดรอนดุเดือดขนาด
ไหนก็ตามเปนธรรมทั้งนั้น เราไมมีกิเลสเขามาแฝงเลย 

เชนอยางชวยชาติบานเมืองนี้ เรามีสวนเกี่ยวของอยูทัง้ชาติบานเมือง ทัง้ศาสนา 
เพราะรับผิดชอบอยูในวงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เดียวกัน ที่เรารับผิดชอบอยู ดวย
เหตุนี้เราจึงตองไดเกี่ยวของ ทางชาติ ทางศาสนา อะไรมีผิดพลาดตรงไหนๆ ในความ
รับผิดชอบดวยกันเราเตือนๆ ผิดถูกประการใดเราเตือน เตือนดวยความรับผิดชอบ
ดวยกัน เตือนดวยความบํารุงรักษาดวยกัน ไมใชเตือนเพื่อเหยียบย่ําทําลาย เราจึงพูดได
เต็มปากจากความบริสุทธิ์ใจของเรา 

อยางที่ไอพวกสกปรกมันมาวา หลวงตาไปเลนการบานการเมือง ฟงซินะ เราอยาก
พูดใหเต็มปากใหเต็มยศกับคําพูดสกปรกที่เขากันไมไดเลยกับเรา วาเราเลนการบาน
การเมือง เราจึงอยากตอบเขาวา เลนการบานการเมืองหีพอหีแมมึงอะไร อยากวางั้น เรา
บริสุทธิ์ขนาดนั้นมันยังจะวาเราเลนการบานการเมือง ก็นี้ธรรมสอนโลก เขาใจไหม ธรรม
มาอุดหนุนโลก อุมชูโลก ทั้งหมดที่เรานําธรรมมานี้ ไมไดนํามาทําลายโลก ผิดถกูชั่วดี
ทั้งหลายตองเตือนกัน วาใหกัน ในความรับผิดชอบที่จะอุมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ดวยกัน ตองเปนอยางน้ัน 

ในฐานะเราเปนอาจารยนําธรรมมาสั่งสอนโลก เราตองพดูไดเต็มบทเต็มบาทเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ความผิดถูกดชีั่ว เราจะพูดไปตามความสัตยความจริง ตามอรรถตามธรรม 
เราไมไดไปสนใจไอที่วาการบานการเมือง การบานการเมืองการอะไรเราไมรูแหละ แตเร่ือง
ธรรมเรารู เราพูดจริงๆ วาเรารู เราเรียนมาปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะฉะนั้นเราจึง
เอาแตธรรมทั้งนั้นออกเทศนาวาการ ผิดถกูชั่วดีทั้งหลาย อยามาถอืเราวาเปนความผดิ
ความพลาด เจตนารายตอผูหนึ่งผูใดไมไดเลย ไมมี เราไมมีเร่ืองเจตนารายอะไรก็ตาม ผิด
บอกวาผิด เพื่อจะทําใหถูก ตําหนิตรงนั้นใหแกไข ถกูยอมรับ เสริมกันใหถูกตองเรื่อยไป 
ความหมายวาอยางน้ันตางหากนะ 

เราชวยพี่นองทั้งหลายจึงวาชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยจริงๆ คิดดูซิดีดดิ้นมาเปนเวลา 
๖ ปกวาแลว เราเอาอะไร เราไมหวังอะไรเลย ไมมี ไมเอา จะทุกขยากลําบากขนาดไหนเรา
ก็เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดเห็นใจ จะเชื่อหรือไม
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เชื่อก็ตาม ความบริสุทธิ์เราถอดออกจากหวัใจและกิริยาอาการทุกอยางของเราเรียบรอย
แลว ใหทานทั้งหลายพิจารณาเอา 

การบวชมาในพุทธศาสนานี้บวชมาเพื่อถวายหัวใจ ชีวิตทุกอยางเขาสูธรรมของ
พระพุทธเจา การปฏิบัติจึงหมอบราบกับธรรมตลอดมา ไมเคยฝาฝนอรรถธรรม
พระพุทธเจาเลย ผลความดีทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นมาๆ จนเปนที่พอใจเรา แสดงวาถูกตอง
แลว เหตุถูกตองแลว ผลจึงไดเปนที่พอใจ ถาเหตุผิดผลจะดีมาจากไหน นี่เหตุของเรา
บําเพ็ญมาตลอดเวลาไมมีที่ตองติ จนกระทั่งถงึปจจุบันนี้ เรียกวาเราพอ พอทุกอยางแลว
เร่ืองอรรถเรื่องธรรมไปหาที่ไหนอีก เราบอกตรงๆ เราบอกเราไมหา เราพอทกุอยางแลว 
ตามธรรมที่พระพุทธเจาสอนไวเรียบรอย เดินตามนั้นก็ถึงตามนั้น จากนั้นเราก็ชวยโลก 
หมุนมาเพื่อโลกเพื่อสงสาร 

เพราะฉะนั้นคําวาพอแลวนี้จึงวาพอตลอด ไมวาอะไรๆ จะมาเพิ่มมาเติมอะไรกับ
เราไมเอา ไมมี จะดึงออกกไ็มม ี จะเพิ่มเขามาก็ไมม ี พอแลวๆ เราชวยโลกดวยความพอ 
โลกเรานี้โลกบกพรองขาดเขิน แตเราชวยดวยความพอของเรา จึงไมไดขัดกัน เราจึงชวยได
เต็มเม็ดเต็มหนวย แลวก็ขอใหพี่นองทั้งหลายไดอุตสาหพยายามทั่วหนากันในกาลนี้เวลานี้ 
เปนเวลาที่เราจะชวยชาติบานเมืองของเราเตม็เม็ดเต็มหนวย ดวยกําลังสติปญญา ทรพัย
สมบัติเงินทองมีเทาไรกห็มุนมาชวยกันๆ 

และใหมีความพรอมเพรยีงสามัคคีกนันะ อยาขัดอยาแยงกัน ความขัดความแยงไม
ดีเลย เรียกวาสกลกายของเรามันวิกลวิการ มีเส้ียนมีหนามมาปกเทาเทานั้นเดินเขยกหมด
ทั้งตัว ไอนี่เร่ืองเสี้ยนเรื่องหนามมาขัดขวางตอชาติของเราที่พากันดําเนินไปดวยดี แตเส้ียน
หนามมันเขามาปกมาเสียบแลวก็ทําใหชาติของเราลําบากเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นใหมี
ความพรอมเพรียงสามัคคีกัน อยาคอยแตเอารัดเอาเปรียบ เอาพริบเอาไหว จับผิดจับถูก
กัน โดยไมมองดูความผิดถูกชั่วดีของตัวเองเลย ไปมองดแูตคนอื่น คนนั้นเสียไปเรื่อยๆ 
นะ นี่เราก็เตือนเสมอ 

บรรดาลูกศิษยลูกหาอยาใหมีเรื่องระหองระแหงขัดแยงซึ่งกนัและกัน ขัดของ
ตรงไหนใหปรึกษาหารือกัน เพื่อการกาวเดินดวยความราบรื่นดีงามของเรา สําหรับเราเอง 
เอา มาปรึกษาได แตอยาไปแทงขางหลังก็แลวกัน เขาใจไหมละ มีอะไรใหมาปรึกษาเรา 
เราบริสุทธิ์เต็มที่แลว พรอมที่จะรบัฟงคําแนะนําตักเตือนผิดถูกชั่วดีจากพี่นองทัง้หลายทั่ว
หนากัน เราไมไดยกตนวาสูงวาใหญอะไร ไมใหเหนือธรรม ความถูกตองนั้นคือธรรมถือ
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เปนใหญแลวเรายอมรับทันทีๆ จึงขอใหพี่นองทัง้หลายมีความพรอมเพรียงสามัคคีกัน 
อยาขัดอยาแยง อยาพลิกรอยสันพันคม 

อยางที่เขาเขียนไววา การฆาการแกงการแทงขางหลังขานี้เกง อยาใหไปเกงทางนั้น
ไมไดนะ ชาติไทยจม ฆาแกงกัน แทงขางหลังกัน ผูหนึ่งดําเนินไปดวยความราบรื่นดีงาม ผู
หนึ่งมาแทงขางหลัง จม ชาติไทยจม ไมมอีะไรเหลือเลย จึงขอใหยึดขอน้ีเอาไว อยาใหเปน
อยางน้ัน ชาติไทยเราเปนชาติที่มีศีลธรรม แนะนําตักเตือนสั่งสอนกระซบิกระซาบกันไดใน
ความผิดถูกชั่วดี ผูเปนธรรมดวยกันยอมฟงเสียงกัน ไมใชจะมีแตทิฐิมานะอยางเดียว ตอง
ฟงเสียงกัน 

ผิดถูกชั่วดี มันผิดไดทัง้นั้นคนเรา ตั้งแตหมามันก็ยังผิด เราเคยพูดใหฟงแลว เรา
ออกจากกรุงเทพไปจําพรรษาที่จักราช นี่ยกตัวอยางมานะ หมาตัวหนึ่งเปนหมาใหญ มัน
นอนอยูใตถนุศาลา แลวมีหมาเล็กขางนอกเขามาจะมาศาลา มันหึงหวงซากของมัน มันหึง
หวงพวกขาวน้ําอาหารในวัดนั่นแหละ พอเห็นหมาตัวนั้นเขามา มันก็วิ่งไลหมาตัวนั้นจะ
ไมใหเขามาบริเวณศาลา พอดีฝนตกใหมๆ น้ําขัง น้ําลดลงไปแลวแตดินยังล่ืน ไอหมาตัวนี้
ก็วิ่ง มันลื่นลมหงายหมา ทั้งส่ีขายกขึ้น เราไดเห็น โฮ หมาตั้งส่ีขาเอาขาชี้ฟาทั้งหมด เอา
หลังลง เรียกวามันผิดมันพลาดได หมาตั้งส่ีขามันยังพลาดได คนทําไมจะไมพลาด คนมี
เพียงสองขา เพราะฉะนั้นจึงใหคอยฟงคําตักเตอืนของกันและกัน นี้เปนมงคลแกพวกเรา
ทั้งหลาย 

ไอเร่ืองขัดเรือ่งแยง เร่ืองอวดดอีวดเดนในตนและพวกของตนนี้ อยานํามาใชในวง
ใหญคือสวนรวมของเรา จะทําสวนรวมใหเสีย เราปรับปรุงบํารุงรักษาสวนรวมใหมีความ
แนนหนามั่นคง ใหปรึกษาหารือกัน อยาขัดอยาแยง อยากีดอยาขวางกัน ดวยทิฐิมานะวา
ตนเปนใหญ สุดทายใหญกวาชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ เลยเหยียบชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยใหจม คนๆ นั้นหาความเจริญไมได จมเลยคนนั้น ใหพากันจํา วันนี้พูด
เพียงเทานี้ เอาละนะพอ 

ยังหวังอยูนะ พอแลวก็ยังหวังอยูนะ ทองคําประเภทน้ําไหลซึม วันนี้ไดตั้ง ๑ กิโล 
๑๒ บาท ๗๒ สตางคแลวนี่ ไมใชเลน ตั้งแตวันเรามาวันที่ ๑๑ จนกระทั่งถึงเชาวันนี้เปนได
ทองคํา ๓ กโิล ๑๘ บาท ๖๘ สตางค 

หลวงพอสังวาลยศพก็ยังไวที่วัดทุงสามัคคีฯ ตามเดิม ทานทําประโยชนไดมากนะ
หลวงพอสังวาลย เปนคนใจบุญกวางขวางมาก เวลาทานมีชีวิตอยูทานชวยชาติของเรา
จํานวนนอยเมื่อไร ไมไดนอยนะ เรียกวาทางแถวนี้ก็ทานแหละองคหนึ่งเปนหัวหนาชวย
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เร่ืองทองคําสําคัญมาก ทองคํา ดอลลาร เงินสด ทานชวยเยอะนะหลวงพอสังวาลย เปนครู
อาจารยที่หาไดยากอยูไมนอยในสมัยปจจุบัน เรานับถือทานมาแตไหนแตไร ทานก็นับถือ
เรามาก เอาละที่นี่ ใหพรๆ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

