เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

นิสัยคนไทย
ฟง เมือ่ วานนีว้ นั ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมทั้งหมดที่ไดเมื่อวานนี้ เงินสดได
๓๐๑,๑๗๗ บาท ดอลลารได ๕,๘๕๕ ดอลล ทองคําได ๒ กิโล ๕๔ บาท ๓ สตางค
ทองคําทีไ่ ดรบั หลังจากการมอบเขาคลังหลวงแลว เวลานีไ้ ด ๑๓ กิโล ๓๗ บาท ๙๕
สตางค ดอลลารได ๓๕,๐๐๘ ดอลล จํานวนที่ไดทั้งหมดเราจะเริ่มเก็บหอมรอมริบ
ผสมผเสกันเขาเปนจํานวนมากขึน้ โดยลําดับ จนกระทั่งถึงจุดที่ตองการจะมอบ คือทอง
คําเมื่อถึงจํานวน ๕๐๐ กิโลแลวจะมอบ ดอลลารกว็ ง่ิ ไปตาม ๆ กัน สวนเงินสดไมแน
ทั้งวิ่งเขาคลังหลวง ทั้งวิ่งออกทั่วประเทศไทย ไมแนใจนะ
พูดแคนี้ก็ขาดวรรคขาดตอน แลวไปเทศนบนธรรมาสนมันจะไมขาดไดยังไง
เพียงอานตัวหนังสือแท ๆ มีอะไรมาผาน ตัดขาดไป ตองมาอานใหมเรือ่ ย ๆ ยิ่งเทศน
บนธรรมาสนดว ยแลว เวลานีส้ ญ
ั ญาอารมณตดั ขาด ๆ พูดไมคอยไดเนื้อไดความอะไร
ความหลงลืม
ตั้งแตหลังที่เรามอบทองคําและดอลลารเขาคลังหลวงแลว เวลานี้ไดเพิ่มเขาอีก
๑๓ กิโล ๓๗ บาท ๙๕ สตางค ดอลลารได ๓๕,๐๐๘ ดอลล แลวเราจะพยายามเพิ่ม
ขึน้ อีกเรือ่ ย ๆ นะ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดตางคนตางจดจอตอเนื่องกันโดยลําดับ ใหถงึ
จุดทีห่ มายคือทองคําใหได ๑๐ ตัน เวลานีไ้ ด ๕,๕๕๙ กิโลแลว เรียกวาคอนทางไปแลว
จวนจะถึงเปนลําดับลําดา สําหรับดอลลารนน้ั ติดตามกันไป ไดเทาไรก็เขาเลย ๆ
วันนีร้ สู กึ วาคนมากกวาทุกวัน เทาที่ดูมาตั้งแตเชาจนกระทั่งบัดนี้ ใหพากัน
อุตสาหพยายามสรางคุณงามความดี หนาทีก่ ารงานก็ขอใหมธี รรมแทรกไปดวย ๆ
อะไรทีจ่ ะเปนความเสียหายแกตวั ของเราจากงานทีท่ าํ นัน้ ใหงดงานนัน้ งานดี งานชั่ว
สําหรับงานชัว่ ไมเรียกวางาน เปนความเสียหายโดยถายเดียว งานดีจึงเรียกวางาน ให
พากันระมัดระวัง
คนมากขึน้ ทุกวัน เรื่องราวเขามาสับสนปนเปในเมืองไทยเรานี้มากขึ้นทุกวัน คํา
วาเรื่องราว สวนมากมักจะทําใหลมื เนือ้ ลืมตัว เสียไปกับมันโดยไมรสู กึ ตัวดวยกันนัน้
แหละ ทุกอยางมันไหลเขามา ทวมทนเขามา มองไมทนั นะ ถาเปนสายตาของเรา
ธรรมดานี้มองไมทันในสิ่งที่จะทําใหดีดใหดิ้น เพลิดเพลินหลงไปตามมันนั้น มีรอบตัว
เขามาทุกดานทุกทาง สวนมากเราจะไมไดคิด เห็นอะไรมาก็ตน่ื เตนกันๆ ดวยความหลง
นัน้ แหละ ถามีปญญาคิดอานบางจะรูเรื่องการเลือกเฟนบางนะ นีด่ จู ะไมคอ ยเลือกเฟน
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มีอะไร ๆ ผานเขามาจนติดนิสัยของคนไทยเรา เลยโกโรโกโส เลอะ ๆ เทอะ ๆ ทุก
อยางมองไปไหนนีโ้ อย
นี่ละในฐานะที่เปนอาจารยพี่นองทั้งหลาย อันใดทีท่ าํ ใหบกพรองและเสียหาย
แกตวั ของเราและสวนรวม ธรรมะทานเตือนใหรูเนื้อรูตัว อยาใหบกพรองจนเกินไป
เวลานีร้ สู กึ วาเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปเรื่อย ๆ อะไรเขามามีแตทําความเลอะเทอะใหแกชาติ
ไทยของเรา เพราะความลืมเนื้อลืมตัวนั้นแหละ ใหพากันสังเกตพินิจพิจารณาดวยดี โห
ทวมทนเขามาทุกดานทุกทาง
สิ่งที่ไมเคยรูเคยเห็น ก็รูก็เห็นขึ้นมา แลวก็เกิดความสนใจ อยากได อยากดู
อยากชม อยากทุกอยาง นี่แหละสิ่งที่จะทําใหเสีย ทีนี้เงินทองขาวของหามาเทาไรก็ไม
พอ ไมพอกับสิง่ ทีห่ ลอกลวงอยูข า งหนา อยูตอหนาตอตาเรา แลวก็ฉวยมับ ๆ ควาเงิน
ในกระเปา ควาไมหยุดไมถอย หามาใสไมทัน สุดทายกระเปาแฟบ ๆ เพราะสิง่ ลอลวง
แมแตในวัดในวา เรานาจะคิดดู ศาสนามีกฎมีระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตัว ยัง
เหลวแหลกแหวกแนวไปกับโลกสงสารเขา แลวยังแซงโลกเขาไปอีกจนเปนเปรตเปนผี
ในศาสนาพุทธของเรานี่
เอาพระพุทธเจาออกหนาออกตา หาอยู หากิน หาเบง หาแสดงกิริยาทาทางทุก
สิง่ ทุกอยาง อันเปนเรือ่ งของกิเลสแฝงธรรมนัน้ แหละ ทําใหเสียหมดนะเวลานี้ ดูแลวนา
สลดสังเวช นีใ่ นฐานะทีเ่ ปนครูเปนอาจารยพน่ี อ งทัง้ หลายก็สอนใหรเู นือ้ รูต วั ไมไดเสีย
ตั้งแตประชาชนพลเมืองนะ พระเณรเราก็เสียมากมายเวลานี้ เพราะการวิ่งเตนตาม
กิเลสนัน้ แหละ คือกิเลสมันทําใหลมื ตัวตลอด ๆ แลวก็ฟงุ เฟอเหอเหิม อยากดี อยาก
เดน อยากดัง อยากทุกอยาง ขึน้ ชือ่ วาจะทําใหลมื ตัวเพือ่ ความลมจม ทั้งประชาชนและ
พระเณรเรา ถาไมระวังเสียจริงๆ นะ เสียไดไมสงสัย
ทุกสิง่ ทุกอยางทวมทนเขามา เต็มบานเมืองแลวยังไมแลว ยังเต็มวัดเต็มวา เต็ม
พระเต็มเณรเรา เลยเลอะเทอะไปตาม ๆ กันหมดนัน่ แหละ ใหพากันพินจิ พิจารณาให
มาก การกลาวทัง้ นีก้ ลาวเปนสวนรวม ใหพี่นองทั้งหลายไดไปพินิจพิจารณา ไมไดกลาว
เพื่อความเสียหายอะไร กลาวเพือ่ ความดัดแปลงแกไข ที่เห็นวาบกพรองในจุดใดให
พยายามแกไขในจุดนัน้ ไมเชนนั้นจะเสีย คนมากตอมากหากฎหาระเบียบ หาความดี
งามไมได มันก็มีตั้งแตความเสียหายเต็มบานเต็มเมือง เพราะความเสียหายไมมีกฎมี
ระเบียบ ไหลไปไหลมา ไหลไปไดหมด ความไมมกี ฎมีระเบียบมีขอ บังคับกํากับแลว
เสียไดทั้งนั้น ถามีกฎมีระเบียบมีขอบังคับจะไมเสีย เสียก็ไมมาก ใหพากันระมัดระวัง
เวลานี้เราก็กําลังเรงเครื่องของเรานะ ที่จะชวยชาติบานเมืองเราขึ้นใหเปนเนื้อ
เปนหนังพอดูได เวลานีย้ งั บกพรองอยูม าก จุดทีห่ มายทีป่ ระกาศพีน่ อ งทัง้ หลายทราบ
โดยทัว่ กันอยูต ลอดมาก็คอื ขอใหไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน และดอลลารติดตามกันไป

๓

เงินสดก็กระจายทั่วประเทศไทย ทัง้ เขาสูค ลังหลวงดวย ใหอตุ สาหพยายาม เฉพาะอยาง
ยิ่งคือทองคํา ทองคําเปนจุดที่ตั้งไวแลวอยางมั่นคงเวลานี้ ขอใหไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐
ตัน นี่ก็กําลังเริ่มขึ้นมา เริ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ และตอไปนี้ก็จะเรงเครื่องเรื่อยละนะ
เปนทีแ่ นใจดวยกันทุกคนวา น้าํ หนัก ๑๐ ตันแหงทองคําเหลานี้ จะเปนเครื่อง
ประกันชาติเราไดโดยความอบอุน เย็นใจทุกอยาง
แนนหนามัน่ คงอยูใ นจุดนีท้ ง้ั นัน้
เพราะฉะนั้นจงพากันสรางความอบอุน และความแนนหนามั่นคงขึ้นแกชาติไทยของเรา
โดยการขวนขวายหาทองคําใหไดมาถึงจํานวน ๑๐ ตัน และดอลลารตดิ ตามกันไป เรา
คอนขางแนใจอยูแ ลว วาดอลลารนจ้ี ะไมตาํ่ กวา ๑๐ ลานนะ เมื่อทองคําเขาถึง ๑๐ ตัน
แลว ดอลลารจะไมตาํ่ กวา ๑๐ ลาน
นี่ละเปนจุดใหญของเราทั่วประเทศ ดังที่ไดประกาศใหทราบทั่วกันเรื่อยมานี้
อุตสาหพยายามทุกคน ไมมากนักนะ การที่เราจะยกเมืองไทยของเราซึ่งเปนเมืองที่
หนักมาก บรรจุคนตั้ง ๖๒–๖๓ ลานคน ตองยากบาง หนักบาง แตไมหยุดไมถอย จะ
ยกขึ้นไดโดยไมสงสัยแหละ ถาตางคนตางเฉือ่ ยชาไป อยางงั้นใชไมไดนะ จะเสียไปหมด
มิหนําซ้ํากุลบุตรสุดทายภายหลังก็จะหาที่เกาะที่ยึดไมได เพราะพอแมไมไดสรางเนื้อ
สรางตัว สรางหลักฐานไวสาํ หรับลูกหลาน ก็หาทีย่ ดึ ไมได เหลานีส้ รางในปจจุบนั นีก้ ็
เพื่อเปนหลักฐานตอชาติไทยของเราดวยความอบอุนงามตา ไมมีใครมาดูถูกเหยียด
หยามเราได เพราะเรามีเครื่องประกันตัว เปนศักดิ์ศรีดีงามตอชาติของเรา
ตอไปสมบัตเิ หลานีก้ จ็ ะอยูใ นคลังหลวงตลอดไป แลวบรรดาลูกหลานทัง้ หลายก็
จะไดยึดอันนี้เปนเกาะ เปนที่อบอุนตอไปเรื่อย ๆ จึงตองไดสรางไวเพือ่ ลูกเพือ่ หลานใน
ระยะตอไป หลังจากทีเ่ ราตายไปดวยกันแลวนะ เพราะโลกนี้เปนโลกเกิดแลวตาย ไมมี
ใครจะอยูค้ําฟาได นีย่ กขอเปรียบเทียบ หรือเอาใหเห็นสด ๆ รอน ๆ ในศาลาเรานีท้ ง้ั
หมด นับแตหลวงตาบัวลงไป ไมมีใครที่จะเวนไดแมแตคนเดียววาจะไมตาย ตองตาย
ตามกาลเวลาดวยกันทัง้ นัน้ แตความดีงามทั้งสําหรับตนเองโดยเฉพาะ และสําหรับลูก
หลานของเราในกาลตอไป นั่นจะมีไดมากนอยเพียงไร ควรใหคิดเสียตั้งแตปจจุบันนี้
ซึง่ เวลานีก้ ค็ ดิ อยูแ ลวเรือ่ งทองคํา เพือ่ สรางรากสรางฐานใหไวสาํ หรับลูกหลานของเรา
ตอไปจะไดยึดนี้เปนกฎเปนเกณฑเปนหลักฐานมั่นคง นี่ละใหพี่นองทั้งหลายทราบไว
เดีย๋ วนีก้ าํ ลังเรงนะ เวลานี้กําลังเรงเครื่อง เรงทองคําขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐
ตัน หลวงตาเองนีห้ มุนติว้ ๆ เหนือ่ ยมากก็ทนเอา ทั้ง ๆ ที่ไมไดหวังเอาอะไรเลยแหละ
แตความเหนื่อยมากเพื่อชาติไทยของเรานี้ รูส กึ วาเหนือ่ ยจริง ๆ แตความอุตสาห
พยายามนัน้ มีอยูเ ต็มหัวใจดวยความเมตตาครอบเอาไว
วันนี้จะไมพูดอะไรมากนักละ ใหพน่ี อ งทัง้ หลายจําไวใหดี และปฏิบัติตนใหมีศีล
มีธรรม อยาเร ๆ รอน ๆ จําเอาไวนะ เทานัน้ ละ วันนี้จะแจกขาว แลวผูม ารับแจกขาวก็
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ขอใหมมี ารยาทอันดีงาม อยาลุกลีล้ กุ ลน เห็นแกได เห็นแกปากแกทอ ง ลืมศีลธรรมอัน
ดีงามที่เปนธรรมมีคุณคามากสําหรับมนุษยเรา ไอเรื่องความลุกลี้ลุกลนมันเรื่องเปรต
เรื่องผี หากินไมพอปากพอทอง กลัวไมได กลัวไมไดกิน แลวแยงกันชิงกัน ใชไมไดนะ
ผูใ หทา นใหดว ยความเมตตาลวน ๆ เรารับจากทานไปก็ขอใหรบั ดวยความสงบเรียบ
รอยดีงามเปนที่นาสงสาร อยาใหเปนทีน่ า สลดสังเวช เพราะความลุกลีล้ กุ ลน เห็นแกได
แกเอาของเรา เสียนะ บรรดาลูกหลานทัง้ หลายใหจาํ ไวทกุ คน
การแจกใหทา นแจกใหดว ยความเมตตาลวน ๆ เราใหรบั ดวยมารยาทอันดีงาม
อยาผาดอยาโผนในสิง่ ทีไ่ มดี แบบลุกลีล้ กุ ลนกลัวแตจะไมได ทั้ง ๆ ทีจ่ ะไดรบั แจกอยู
แตความกลัวไมไดมันลนพน อยาใหมมี นั นาเกลียดนะ จําไวนะลูกหลานทุกคน บางที
รับแลววิง่ ไปนูน กลับมาเขาแถวใหม รับไปเรื่อย เขาแถวใหม คนหนึง่ ไดหลายชิน้ หลาย
อัน บางคนไมไดก็มี มีเยอะนะ อยาทําอยางนัน้ เลย เราไดของไปก็ไมเห็นมีคุณคาอะไร
ตัวเราเสียคนทั้งคนไมดีเลย เอาละทีนี้จะใหพร
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

