
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

เอาธรรมะเปนเพื่อน 
 

 เราจะเปนอายุประมาณสัก ที่เราจําไดนี้ดูอายุจะประมาณ ๕-๖ ปมั้งที่ไปขโมยออย
เขานั่น เรายังไดชมอยูมนัแกไดดีนะ เรายังจําได ก็เดินผานไป น้ําบอมันอยูนี้ สวนเขาอยู
ที่นี่ เดินไปนี้ มุมสวนมันมีออยดําตนสวยงามมาก อยากกินออยดําซีเด็ก ผานไปผานมาไป
กับพี่ชาย เรายังไดชมปาฝายอยู ชื่อฝาย แกเปนคนขาว ผานไปผานมาเห็นแลวมันทนไมได
ก็เลยชวนพี่ชายไปขโมยออย พีช่ายก็ทําตาม ขโมยออยกินเถอะเรา วันจะเอามีมีดเล็กๆ 
เลมหนึ่งเทานี้ละ มีดนี้ทางภาคอีสานเขาเรียกแกะขี้ไหม วันนั้นเตรียมมีดไปดวย มีดเลม
เทานี้ เราชวนพี่ชาย ประตูเขาอยูที่นัน่ ประตูเขาปดไวแตเด็กลอดได ก็ลอดเขาไป ทแีรก
ขโมย พอเห็นออยลําใหญ ก็นี้ลําหนึ่ง นั้นลําหนึ่ง เสียงก็ล่ันขึ้นในนั้น ตัดไดออยคนละลํา
แลวดึงออกมาๆ คลานแลวก็ดึงออยออกมา เจาของเขาก็มาพอดี ปาฝาย ก็เปนญาติกัน 
เขามีศักดิ์เปนพี่ เราเรียกเขาปา 

มาเขาก็ยิ้มนะ เอ เด็กเหลานี้ทําไมสูมาขโมยออยกูละ ยืนดูแลวยิ้มใสเด็กนอยมันไม
รูภาษา สําคัญที่มันแกนะ เอ ทําไมมันแกไดจนเขาเชื่อ โกหกเขาจนเขาเชื่อ ผูใหญเชื่อเด็ก 
พอเอาออยออกมาเขาก็มายืนอยูนี้ แลวยิ้ม ก็เด็กวางั้นเถอะ เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกู
ละ โอย ผมไมไดขโมยนะปา ผมหิวมากผมตัดออยแลวจะเอาไปหาปา บอกปาแลวถึงจะ
เอาไปบานนะ ถางั้นปากเ็อาเสีย โอย กูไมเอาละ สูเอามาแลวก็เอาไปเสีย แกยิ้มตลอดนะ
ไมมีหนาบ้ึงหนาเบ้ียวอะไรเลย ยิ้มตลอด เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละ ผมไมไดขโมย 
มันแกนะ มันตัวขโมยรอยเปอรเซ็นต มันบอกวาผมไมไดขโมย ผมหิวมาก ผมตัดเอาออย
นี้แลวผมจะไปหาปา ถึงจะแบกออยไปบาน ถางั้นปาก็เอาเสีย โอย กูไมเอาละ สูเอาเสีย 
แลวยิ้มแตมใหญเลย 

กลับไปก็ไปเลาใหตาฟงซิ ตาดัดเอาเสียหลงทิศไปเลย เลาเร่ืองกลมายาหลอกปา
ฝายนั่นแหละ เลาใหตาฟง ตาก็ไปบานเขาซิเชาวันหลัง ไปพูดถงึเร่ืองเด็กขโมยออย ทาง
นั้นก็เลยเอาเรื่องของเราไปพูด เขาไมไดขโมยนะ เขาหิวมาก เขาตัดออยแลวเขาจะมาบอก
นี้แลวเขาถึงจะเอาไปบาน ตัวขโมยแหละมันมาบอกกูแลว มนัขโมยออยมันจนตรอกมันแก
เฉยๆ ละ ชางหัวมันเถอะ คือไมสนใจเรื่องเด็ก ทนีี้มาแลวไมแลวซิพอตา กลับมาก็วา สูหอ
ขาวหอน้ําอะไรๆ ใหเด็กสองคนนี้จะไปติดคุกวันนี ้วางั้นนะ เอาใสคุก มันไปขโมยออยเขา 
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ตํารวจเขาจะมาวันนี้ อูย วิ่งขึ้นบานเขาไปในหองไปหลบตํารวจ เราไมลืมนะ นั้นละเขายิ่งจะ
จับไดงาย กเ็ลยวิ่งลงมาอีกหัวซุกหัวซุน รองไหเลย เปนตาดัดเสียเอง คอืดัดนิสัยเด็ก กลัว
เดี๋ยวตอไปมนัจะเปนขโมย ความหมายวางั้น กลัวเด็กจะเปนขโมย ที่ทาํนี้ทําเพื่อดัดเด็ก
ไมใหเปนขโมยตอไป มนัจะเปนนิสัย วางั้น เพราะสกุลเราไมเคยเปนขโมยนี่ แลวมาเห็น
หลานทําอยางน้ันซี ถึงดดัเอาเสียจน...เราก็เลยไมลืม 

เรายังชมแกนะ เรายังจําได สีหนาแกยิ้มแยมอยูตลอด พูดเหมือนผูใหญพูดกับเด็ก
นั่นละไมผิดอะไร มายืนอยูนี้ เราเอาออยออกมานี้ หือ เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละ อูย 
มันแกปุบปบเลย แกยิ้มตลอดนะ พอแกผานไปแลวไดออยไป เรายังชมแกวาแกย้ิมดี ไมมี
อะไรกับเด็กเลย นี่ละเราชมแกอันนี้อนัหนึ่ง เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละ ทางนี้กบ็อก
ไมไดขโมย ผมหิวออยมากเลยจะตัดออยแลวแบกไปหาปา แลวถึงจะไปบาน ความจริงมัน
ขโมย เอ มันก็แปลกมันแกของมันอยางน้ัน เราก็ไมลืม อุบายเด็กขนาดนี้มันแกของมันได
นะ จนผูใหญเชื่อ วางั้นเถอะ ตอนเปนเด็กขโมยออยเขา ออยดําตนสวยงาม 

วันนี้เราไดทองคําตั้ง ๑๕ บาท เปนน้ําไหลซึม เพราะเราเปนหวงคลังหลวงของเรา
มากนะ เราจึงไมแลว เปนหวงมากอยู แลวก็ยังไมแลว ขอเล็กขอนอยอยูอยางน้ันแหละ 
เพื่อจะใหเขาคลังหลวง หนุนคลังหลวง เพราะคลังหลวงของเรายังมีทองนอยอยูมากนะ ถา
ไดหนุนเขาไปแลวจะคอยสบายใจ นี่ละที่ไดรบกวนพี่นองทัง้หลายอยูเร่ือยมา ก็เพราะไป
เห็นดวยตาตัวเองเลยไมสบายใจ อยากจะไดทองคําหนุนเขาๆ พอประมาณ 

สวนดอลลารคงจะหมดหวังละ ไดมาเหลานี้มันจะตีเปนเงินไทยไปหมด คือตี
ออกเปนเงินไทยแลวชวยชาติ เงินไทยเราไมพอ ไดดอลลารมาก็แปรจากดอลลารไปเปน
เงินไทยชวยชาติของเราตอไป คงจะไมไดเขาคลงัหลวงอีกแลว นอกจากมีมากถงึจะเขา แต
รูสึกจะผิดหวังแหละ เราทอดธุระแลวที่วาดอลลารจะเขาคลังหลวง แตทองคําหวังอยูตลอด 
อยางน้ีละเขาอยูเร่ือยๆ ทองคํา สวนดอลลารจะออกชวยชาติของเรา เพราะเงินทองรอย
หรอมาก เนื่องจากคนที่มาขอความชวยเหลือไมไดลด มาเรื่อยๆ โรงรํ่าโรงเรียน ที่มาก
ที่สุดก็โรงพยาบาล โรงพยาบาลตั้งสองรอยกวาโรงที่เราชวยอยูเวลานี้ ชวยอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวยก็มีในสองรอยกวาโรง มาเร่ือยโรงพยาบาล นี่ละที่เงินมาเทาไรออกหมดๆ เร่ือง
ตกคางไมมี มีเทาไรเปนออกๆ ทัง้น้ัน เพราะผูมาขอความชวยเหลือมากตอมาก ไมหวาด
ไมไหว จึงตองเอาเงินดอลลารมาชวยหนุนกันไป มีแตเงินไทยมันไมพอ เอาดอลลารมา
หนุนเขาๆ ชวยกันไป 
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สําหรับทองคํานั้นเรายังมีหวังอยูตลอด หวังจะไดอยางน้ีละทองคําประเภทซึมซาบ 
คอยไหลเขาคลังหลวงของเรา ทองคําถาไดเขาคลังหลวงแลวจะอบอุนมากทีเดียว อยางไร
ขอใหไดทองคําเขาสูคลังหลวงเปนเคร่ืองประกันชาติของเรา เราจึงหมุนเขาหาทองคําอยู
ตลอด ไดมากแลวก็ยังขอนอยอยูเร่ือย ขอนอยแลวขอซึมซาบ ขอเรื่อยๆ อยางนั้นละ 
เพราะมันสะดุดใจจริงๆ ไมลืมนะไปเห็นแลว ซักไซไลเลียงตลอด หายสงสัยแลวออกมา
ดวยความเสียใจ เพราะฉะนั้นจึงไดประกาศปางตั้งแตวันออกมาเรื่องทองคํา จนกระทั่ง
บัดนี้ จะพยายามใหไดทองคําเพิ่มเขาอีก 

เวลานี้ก็ได ๓๐ กวากิโลแลว หลังจากเรามอบเรียบรอยแลว ทองคําประเภทซึมซาบ
นี้ดูเหมือนได ๓๐ กวากิเลส นั่น มันจะไดไปเรื่อยๆ พอหลอมเราก็หลอม พอมอบเมื่อไร
แลวมอบ เวลานี้ยังไมมอบ เพราะเราไมไดรีบไดดวน ตามเกิดตามมี ไดมาก็เก็บเขาในตู
นิรภัย ตูนิรภัยก็เชาเขาไว เชาหองธนาคารเอาไว ไดเทาไรก็ไปเก็บไวนั้น พอมอบเมื่อไรเรา
ก็จะมอบ เรานี้ก็คงจะไดชวยชาติตอไปจนหมดลมหายใจ อยางน้ีละไดชวยอยูอยางน้ีตลอด 
จะอยูธรรมดาไมไดแหละ มันหมุนเขามาทางนั้นทางนี้ใหไดชวยอยูตลอด 

พูดถงึเร่ืองวิทยุ เมื่อวานนี้ก็มาพูดกันเรื่องวิทยุ นี้เราก็รูสึกเสียใจมาก ซื้อเครื่องวิทยุ
มานึกวาเปนเครื่องเต็มอตัราของมัน เวลามาใชมันไมดีนี่ซิ เขามาเลาใหฟงเมื่อวาน เรารูสึก
เสียใจ จะพยายามแกไขใหได เอ ทําไมผูซื้อไมรอบคอบอะไร ไดเครื่องไมสนิทใจมา แลว
ทําใหเสียการเสียงาน เขาโทรมาเขตวิทยุของเรานี่ ที่ออกไปถึงไหนๆ เดี๋ยวนี้เขาโทรเขา
มาๆ ถามเขามา เปนยังไงวิทยุบางวันดีบางวันไมดี บางวันหายเงียบ พูดไปขาดไป ขาดไป
เลยก็มี เปนเพราะเหตุไร ถามมารอบ ถามมาหมดนะ ผูฟงเลยอกจะแตก เขาบอกวา
หงุดหงิดใจ เขาโทรถามมาๆ ทกุแหงเลย นี่ละที่เราจะทนอยูเฉยๆ ไมได จะตองได
พิจารณาอีกทีหนึ่ง เพื่อพี่นองชาวไทยเราซึ่งกําลังสนใจอรรถธรรม เราก็จะไดเครื่องวิทยุนี้
เปนเครื่องตอนรับกัน แตมันก็มาเสียเสียตรงนี้ที่เราเสียใจนะ 

โทรมาไมใชนอยๆ นะจังหวัดไหนๆ รอบที่วิทยุไปถึง แตมนัไมสมหวัง นี่ละที่เขา
โทรมาถาม ทําไมบางวันไดฟงอยางชดัเจน บางวันไมชัดเจน บางวันหายเงียบเลย พูดอยูๆ 
หายเงียบไปก็มี มีหลายประเภทที่เขาโทรมา มาก็มาหาเรานั่นแหละ จึงไดพิจารณานะ 
จะตองไดพจิารณาวิทยุเครื่องนี้อีกละ ถาเครื่องน้ีไมดีก็ตองเปลี่ยนเอาเคร่ืองใหมเขามาให
สมบูรณแบบ ทีนี้ผูไปตดิตอซือ้เคร่ืองก็ตองเอาใหจริงจังใหรอบคอบ ไดมาคราวนี้
ผิดพลาดไป เรารูสึกเสียใจอยู แตเราจะพยายามใหไดวิทยุอันนี้มาใส 



 ๔

ทางอุดรก็ดูวาจะซื้อบริษัทเดียวกันนี้หรือวาไง ถาอนันี้ผิดพลาดอันนั้นก็จะไป
ผิดพลาดอีกเหมือนกัน เราจึงใหทางน้ีโทรบอกทางอุดรไมใหซื้อบริษัทนี้ บอกงั้นเลย เราไม
เหมือนใครนี่ ถาไมไวใจไมไวใจ ไมเอาเลย ใหหาที่ไหนก็ตามขอใหไดดวยความเหมาะสม
กับความตองการของเราแลวเอา นี่กําลังพิจารณา เราสงสารพี่นองชาวไทยเราเพราะหัน
หนาเขาสูธรรม แมตั้งแตเมืองนอกก็เหมือนกันที่เขาบอกมา คือไปอยูเมอืงนอก เมืองนอก
เขาไมไดเหมือนเมืองไทยเรา อยูตัวใครตัวมัน ไมไดไปเที่ยวพดูเที่ยวคุยกันอะไร เวลาหมด
ธุระแลวเหงาวางั้นนะ พอไดดอูินเตอรเน็ตหรือฟงอันนี้แลวรูสึกวายิ้มแยมแจมใส จิตใจจด
จอ ไดฟง เขาวาอยางน้ัน เดี๋ยวนี้ไดเอาธรรมะเปนเพื่อนแลว แตกอนไมมีใครเปนเพื่อน 
ฟงธรรมะรูสึกเย็นใจๆ นี่ทางเมืองนอกเขามา ประเทศตางๆ เขาบอกมา 

สําหรับเมืองไทยเรานี้ที่ควรจะไดฟงวิทยุเครื่องนี้อยูก็นาจะไดฟงตอไป ชํารุดเพียง
เทานั้นเราพยายามแกไขไดเพื่อคนตัง้หลายจังหวัดจากวิทยุเครื่องนี้ สุพรรณฯ อยุธยา 
สระบุรี เลยไปอกีก็มถีึงปากชงปากชอง ไดยินวาถึงประจวบ เลยเพชรบุรีไป แถวนี้ไดยิน
ทั่วถึงหมด ทีนี้พอเครื่องน้ีมันเสียเสียแลวเลยเสียไปหมด เขาโทรมาทุกแหงทุกหน 
ตางจังหวัดทีโ่ทรมาถาม โทรมาแบบเดียวกัน บางรายก็บอกวาหงุดหงิด นี่แหละเราจึงจะได
พยายามหามา เอามาใสใหมเพื่อจะไดฟงทั่วถึงกนั  
 วันนี้ก็พูดเทานี้แหละ เร่ืองราวที่ไดทราบเมื่อวานนี้เล็กนอยก็เก็บไวเสียกอน ใหเอา
ขอมูลดีๆ แนๆ มาเสียกอน ขอมูลที่เปนฝายขาศึกตออรรถตอธรรม ตอบานเมือง ที่
ออกมาจากจุดสําคัญๆ เสียดวยนะ เราจึงเรียกวามันไมนาเชื่อเลย วาคําพูดเชนนี้ กิริยา
อยางน้ีจะแสดงออกมาตอชุมชนของเมืองไทยเราซึ่งรักความสงบรมเย็น และรักศีลรักธรรม 
และแยกเขามาเหมือนวาจะมาตีศีลตธีรรมเหลานี้ใหแตกออกไป พวกนี้จะไดเอาไฟเผาชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ไดสะดวกสบาย เปนลักษณะอยางน้ัน 
 เราไดฟงแลวเราไมสบายใจ เรายังไมเชื่อเลย เดี๋ยวนี้ยังไมเชื่อ เพราะยงัคอยเก็บ
ขอมูลเสียกอน คําพูดเชนนี้เด็กชาวบานเขาก็ไมพูด ทําไมผูใหญมาพูดอยางน้ีได แสดงวา
เปนมหาภัยอยางยิ่ง ตั้งหนาตั้งตาที่จะพังชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิของเราใหเปนเถา
เปนถานไปแนนอน วางั้นเลย เราจึงจะพยายามเก็บขอมูลนี้ไวกอน ใหฟงเร่ืองราวมาตางๆ 
พอไดขอมูลชัดเจนแลวเราจะออกเอง ไมยากละ  
 นี้เราไมเชื่อ เพราะคําพูดนี้ แหม เดก็เขาก็พดูไมได ทําไมผูใหญมาพูดอยางน้ีได 
มันฟงไมไดเลยนะ เด็กอมมือเขากพ็ดูไมได แลวผูใหญขนาดนี้มาพูด เปนการทําลายชาติ 
ศาสนา อยูในตัวเสร็จเลย โดยตรงทีเดียว ฟงแลวเราฟงไมไดเลย เราจึงยังไมเชื่อคําพูด
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เชนนี้ ถาหากวาเปนความจริงแลวเรียกวาเลวที่สุด เปนมหาภัยตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยเรา อยางไมมขีอยกเวนเลย 
 เราจะคอยจับขอมูลดูเสียกอน หากลูกศิษยลูกหาเต็มบานเต็มเมืองเขามาเลา
เร่ืองราวใหฟง เราจะเก็บขอมูลๆ ไดแนชัดแลวเราถึงจะออกทีเดียว เวลานี้ยังไมพูด คอย
ฟงเสียกอน เร่ืองนี้เปนภัยมหาภัยตอชาติ ตอศาสนา พระมหากษัตริยของเรา ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ไมนาจะพดูไดเลย ถาเปนผูใหญแลวเลวสุดเลย แมแตเปนคนธรรมดาเขาก็ไมพูด วางี้
เลย ทําไมเปนผูใหญพูดไดอยางน้ี เรียกวาตั้งหนาที่จะสังหารชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย 
โดยตรงวางั้นเลย แตเรายังไมชัดเจน จึงพยายามเก็บขอมูลเอาไวกอน เมือ่เก็บไดเรียบรอย
แลวไมตองบอกละ จะคอยฟงเอง ผงึเลยทันที ไมมีรอใครเลยละเรา เอาเทานั้นละวันนี้ 
 ทองคําหลังมอบแลวได ๓๗ กิโล ๒๘ บาท ๕๕ สตางค เราจะพยายามใหไดขึ้น
เร่ือยๆ ตอไปนี้จะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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