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[กอนฉัน] 
 เวลานี้เทากับวาดีดผึงเลยเมืองไทยเรา พ่ีนองท้ังหลายผาสุกเย็นใจ หลวงตาก็ปง
เลยเชียว เวลาน้ีรออันน้ีนะ ที่เทศนเมื่อคืนนี้อยูที่นี ่ เขาก็จะสงไปทางสหรัฐละมัง เราไม
ไดถามด ูเขาเคยสงเปนประจํา สงแบบไหนเราก็ไมรู เทศนเม่ือคืนน้ีมีเคล็ดลับสําคัญ ๆ 
ของธรรม เมื่อคืนนี้ไมไดตอ เขาไมไดฟง (แตเขาออกอินเตอรเน็ตเจาคะ) ออ ออก
อินเตอรเน็ต ออกชัดเจนเหมือนเทศนอยูไหม (เปนเสียงของหลวงตาออกเลยเจาคะ) ก็
ดี 
 เราพูดจริง ๆ นะ บอกตรง ๆ เลย ชี้นิ้วเลยไมเปนอื่นนะ บอกพ่ีนองท้ังหลายใน
ธรรมทุกขั้น ไมมีสงสัย เปดโลงในหัวใจนี้หมด พูดตรง ๆ อยางน้ีนะ นี่ศาสดามีหรือไม
ม ีพระพุทธศาสนาเลิศหรือไมเลิศ มันบอกอยูในน้ีหมดเลยจะใหวาไง การพูดนี้ใครอยา
มาคิดนะ วาหลวงตาพูดโอพูดอวด อยาเอาไฟเผาหัวอกเจาของนะ จะไปจมในนรก เรา
เทศนนี้เราดึงคนขึ้นสวรรคนิพพานตางหาก อยามาลากเจาของลงนะ ไอลากเราเราไม
เคยคิดแหละ ไอผูที่ตําหนิไมรูอีโหนอีเหนดีไมดีติดรางแหเขาไป คนหนึ่งลากขึ้นจะเปน
จะตาย คนหน่ึงลากลง ฟงแลวมันลากลง ตําหนิติเตียนวาธรรมหลวงตานี้พูดเรื่องโอ
เร่ืองอวด เรื่องนั้นเรื่องนี้ น่ีคือเปรตคือผีท่ีพวกมูตรพวกคูถมันลากลงนะ ทางน้ีลากข้ึน
จากมูตรจากคูถ ใหพี่นองทั้งหลายฟงเสียนะ 
 หลวงตาบัวตายไปนี้จะไมมีใครเทศนอยางนี้ พูดตรง ๆ เลย ทานท้ังหลายจะฟง
ก็ฟง น้ีไมเคยมีอะไรกับโลกสงสาร ถังขยะวางั้นเลยนะ เราเทศนดวยความเมตตาลวน 
ๆ ทุกส่ิงทุกอยาง อยางชวยพ่ีนองชาวไทยน่ีเหมือนกัน เราชวยสุดเมตตาของเรา เตือน
ตลอด ๆ นะ เรงตลอด พิจารณาเรียบรอยแลวออก ๆ ๆ ทุกอยาง ไมใชพูดสุมสี่สุมหา 
ธรรมทุกข้ันเปนธรรมท่ีเกิดมาจากการขวนขวายของเจาของ เต็มกําลังความสามารถ 
เอาเปนเอาตายเขาวาเลย เราเคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลว ในชีวิตของพระนี้คือการ
ฆากิเลสหนักท่ีสุดเราบอก บางครั้งเหมือนจะตายเลย แตไมมีคําวาถอย มันก็อาจจะมี
นิสัยอันหน่ึงน้ันแหละ ไมงั้นมันไปไมรอดแหละ  มันตองถอยกรูด ๆ นี่ไมมีเลยไปไมได 
เอา สมมุติวาคลานไดคลานไป ไมถอย 
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 น่ีกลัวพ่ีนองท้ังหลายจะนอนใจนะ ศาสนาพระพุทธเจาของเรา ประกาศขนสัตว
โลก เรายังจะลากตัวของเราลงนรกอเวจีดวยธรรมอันเลิศเลอนี้ ไมควรใหมีในชีวิตจิตใจ
ของชาวพุทธเรานะ หยาบโลนที่สุดเลย ลงคัดคานธรรมของพระพุทธเจาแลว เรียกวา 
หยาบสุดหยาบ ถาหากวาสัตวก็เลยสัตวไปแลวนะ นี่เราสอนดวยความเมตตาสุดสวนที
เดียวคราวน้ีนะ การปฏิบัติมาก็สุดสวนของเรา ไมมีอะไรเหลือเลยชีวิตนี้ เรียกวากิเลส
กับเราจะเปนคูตอสูกันตอไปอีกไมไดเลย ถากิเลสเกงเอาเราใหจมไปเลยบนเวที ตกเวที
ไปเลย ถาธรรมะเกงก็ฟาดกิเลสใหขาดสะบั้นไปเลย มีสองอยางเทาน้ัน ที่จะถอยกันไม
มีเลย  

น่ีละชีวิตจิตใจทีต่อสูกับกิเลส แลวก็สมมักสมหมาย ดังที่ประกาศใหพี่นองทั้ง
หลายทราบ นี่ธรรมพระพุทธเจามีไหม มรรค ผล นิพพานมีไหม ศาสนาของพระพุทธ
เจาจรงิไหม ไอพวกมูตรพวกคูถมันจริงยังไง อันไหนท่ีมันมาเปนศาสดาสอนโลกขน
โลกขนโลกสงสารใหพนจากทุกขไป มีรายไหนที่เหาฟอ ๆ แฟ ๆ อยูทุกแหงทุกหนใน
หัวใจของเจาของน่ันแหละ มันคิดมันดําร ิมันชอบคิดนะกิเลส อะไรที่เปนของดิบของด ี
กิเลสหลอกไปวาเปนภัยแกคนท่ีมันตําหนิ ขนเขามาๆ เห็นไหมกิเลสหลอกคน ใหพี่
นองท้ังหลายจําใหดี  

เราพูดจริง ๆ พูดอยางเด็ดขาด ยากอยูนะผูท่ีจะมาเทศนอยางน้ี สาเหตุที่จะ
เทศนอยางนี้ไมได มันทําไมได พูดงาย ๆ เอาพูดใหตรงเปง ทําไมได รูไมได แลวเอา
อะไรมาพูดวะ ถาลงไดปฏิบัติไดธรรม ไดรูเห็นตามพระพุทธเจาแลว ใครก็เหมือนกัน 
ปดไมอยูปาก ผางออกเลยเชียว พระพุทธเจาพระองคเดียว โลกนี้มืดมิดปดตา ทําไม
โผลขึ้นมาตรัสรูธรรมแลวสอนโลกไดสามแดนโลกธาต ุ เปนยังไงอํานาจแหงธรรม หนัก
ขนาดไหน นั่นฟงซ ิ ใหพากันต้ังอกต้ังใจนะ อยานอนใจ อยายอกแยกคลอนแคลน 
หยิบน้ันหยิบน้ี สอนน้ีสอนอยางจริงไมมีอะไรสงสัยละนะ ใหยึดตามนี้เลย ทุกขก็ทุกข 
เปนก็เปน ตายก็ตายเพื่อพระพุทธเจา กราบพระพุทธเจาใหเต็มเม็ดเต็มหนวยดวย
ความอุตสาหพยายามบึกบึนตามทานเถอะ นี่เลิศเลอไปเรื่อยๆ นะ 

ดีดดิ้นไปตามกิเลสลากพระพุทธเจาลงดวยความสําคัญของตน ทั้ง ๆ ท่ีลากตน
ลงน้ันแหละ นี่มันไมมีความหมาย ใหพากันอุตสาหพยายามเสียต้ังแตบัดน้ีนะ จึงบอก
วาชีวิตของเราทุมใสกันคราวนี้หมดเลย วาง้ันแหละ แลวก็สมมักสมหมาย สมเหตุสม
ผลทุกส่ิงทุกอยาง ไดนําธรรมมาประกาศพ่ีนองท้ังหลาย ดวยความเมตตาลวน ๆ เราไม
มีที่จะชอบยกชอบยอสรรเสริญ เปนเรื่องของกิเลสหลอกธรรม ซึ่งมันเคยติดสันดานมา
นมนาน  มันมาหลอกสัตวโลกท้ังหลาย  กิเลสไมมีความจริง  มีแตความปล้ินปลอน
หลอกลวงท้ังน้ันละ ใหพากันจําเอา  
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ธรรมมีแตของจริง ไมมีคําวาหลอก มันตางกันอยางน้ี ใหยึดเอาเปนคนละฝง 
กิเลสอยูในหัวใจ ธรรมะอยูในหัวใจ เวลาน้ีกิเลสมีอํานาจมากมันบีบธรรมเอาไว มัน
ออกประกาศล่ันโลก  เอาไฟเผาหัวใจโลกดวยความหลอกลวงของมัน ทุกอยางที่โลกจะ
ติดรางแหมันไป มันลากท้ังน้ันแหละ ธรรมประกาศกองไปตามความสัตยความจริง พา
กันตั้งใจปฏิบัตินะ นี้เราสงสารจริง ๆ และมิหนําซ้ําชาติไทยของเราก็จะลมจะจม มันมี
หลายดานหลายทาง เหมือนหลวงตาอกจะแตก ฟงซิ ถึงขนาดรองโกก ๆ ตอชาติไทย
ของเรา ถึงขนาดนั้นนะ เพราะฉะน้ันเวลาทําจงึจรงิทุกอยาง เพราะถอดออกมาจากหัว
ใจ ถาลงถึงใจแลวธรรมไมมีอะไรมาขวางหนาไดเลย ขาดสะบ้ันเลยละ   

น่ีก็ทองคําเราเวลาน้ีหลังจากมอบคลังหลวงผานมาแลว ตั้งแตวันที ่ ๑๐ ธันวา 
ไดเพ่ิมแลวมาถึงเม่ือวานน้ี ๑๖ กิโล ๔๓ บาท ๔๖ สตางค ดอลลารไดแลว ๓๕,๔๔๔ 
ดอลล นี่ละที่เขาในคลังหลวงเพื่อเปนหัวใจ ตับ ปอด พูดงาย ๆ ของชาติไทยเราคืออัน
น้ีเอง จําใหดีคําน้ีก็ดี นี่ชี้แลวชี้เลา พูดแลวพูดเลาอยู กลัวชาติไทยของเราจะไมมีลม
หายใจ ยังเหลือแตรางของเมืองไทยมีอยางหรือ คน ๖๒-๖๓ ลานคนมีแตราง ไมมีคุณ
คาสาระอะไรเลยติดเมืองไทยใชไมไดเลยนะ ใหตางคนตางเด็ด เรามีนอยเอาออกมา มี
มากเอาออกมาจากนํ้าใจของเราน้ีคุณคามาก  

การชวยชาติไทยก็คือชวยเราท้ังทางดานวัตถุ คือตัวของเรา บานของเรา เมือง
ของเรา และดานจิตใจ จิตใจน้ีเปนมหากุศล หนุนเขามาจากการบริจาคสมบัติเขาสูคลัง
หลวง บุญเปนของเราทุกคน ๆ หนุนข้ึน อันน้ีก็ดีนะ ชาติไทยเราก็หนุนขึ้น ๆ จึงได
อุตสาหพยายาม น่ีเนนหนักในจดุทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ไดพิจารณาแลวลงจุดนี้
เหมาะสมที่สุด ไมมีอะไรเหมาะสมยิ่งกวาจุดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน และเคียงขางกันก็
ดอลลาร ๑๐ ลาน พอไดถึงจุดนี ้ เรียกวาเต็มหัวใจตามความพินิจพิจารณา ความมุง
มาดปรารถนา และความมั่นใจเลยทีเดียว  

ถาลงถึงจุดน้ีแลว ไปเมื่อไรก็ได ทานท้ังหลายก็อยูเปนสุข ๆ บุญกุศลก็ไดจาก
การชวยชาติของตัวเอง และความสุขความเจริญผาสุกรมเย็นทุกอยางก็ไดจากการชวย
ชาติของเราเอง เราอยูเปนสุขทั่วประเทศ จิตใจของเราชุมเย็นดวยมหากุศลที่เราบริจาค
แกชาติไทยของเรา หลวงตาก็จะไปอยางหายหวง พูดจริง ๆ คราวนี้เปนครั้งสุดทายของ
เรา เราจะไมกลับมาเกิดอีกในชาตินี ้ใครจะวาไงเราก็วา เราไมเคยสนใจกับถังขยะละนะ 
ธรรมของพระพุทธเจาเปนสิ่งที่เรากราบไหวบูชา พนมาโดยลําดับก็พนเพราะธรรมพระ
พุทธเจา ไมไดพนจากกองมูตรกองคูถนะ เราอยาเอามันมาเปนอารมณอะไร 

น่ีละหายหวง ถาไดจุดน้ีแลวเราหายหวง ในชีวิตนี้ไดชวยทั้งตัวเองและไดชวยทั้ง
ชาติบานเมืองในวาระสุดทายแลวหายหวงเลย ขอใหพี่นองทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทุกคน 
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ทุกคนใหมีขอบมีเขต มีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ อยาโลเลโลกเลกนะ การประพฤติ
ปฏิบัติตัว เราไมมีความสุขความเจริญแนนหนามั่นคงและความสงบรมเย็น จากการทํา
ความช่ัวและการปลอยตัวนะ การปลอยตัวมีแตความเลว ๆ ไรสาระทั้งนั้น การปฏิบัติ
รักษาตัวเอง ไมวาวัยใด ๆ ใหตางคนตางปฏิบัติเพื่อความดีของตัวเอง ความดีน้ัน
แหละ ที่จะหนุนเราใหเปนคนดีมีความสุขความเจริญ ความชั่วมีแตเปนไฟเผาลงทั้งนั้น 
เหลานี้เปนคําสอนพระพุทธเจาใหฟงนะ เราอยาฟงพวกโจรพวกมารที่มันกระซิบ
กระซาบอยูภายในใจของเราทุกวัน ดึงไปแตใหทําความชั่วชาลามกเตร็ดเตรเรรอน เต็ม
ไปหมด น่ีความช่ัวอยูในใจของเรา ธรรมก็อยูในหัวใจ สอนเขาไปที่หัวใจเรา ใหตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัต ิพูดไปมันไปใหญนะ 

 
    [หลังฉัน] 
คนไทยตองมาชวยบานเมืองของตน พอแมของตนอยูที่นี่ตองมาชวยกัน ใครอยู

ที่ไหนไมรักชาติบานเมือง ไมรักพอรักแมของตนไมม ีแมแตสุนัขเขาก็ยังรักบานของเขา 
รักถ่ินฐาน ใครเขาไปผานไมไดนะหมานะ เขารักถิ่นฐานของเขา เขาหวงถ่ินฐาน คนเรา
ไมรักถิ่นฐานบานเรือนพอแมของตนใชไมไดเลย ตองรัก เม่ือรักแลวใครอยูท่ีไหนก็ตอง
สงมาสนับสนุนบานเมืองของตนใหมีความแนนหนามัน่คง ก็เทากับพอแมของตนแนน
หนาม่ันคงอยูเย็นเปนสุขน่ันแหละ 

ใหชวยกันทุกคนๆ เมือ่เชาน้ีก็ไดแผดออกหนหน่ึง เทศนเม่ือเชาออกอยางผึง
เลย ติดเครื่องติดทันไมทันคันเรงก็เหยียบ ทันไมทันมันพุงเลยเมื่อเชานี้ เห็นไหมละ
อยางง้ันแลว ใครอยูท่ีไหนชวยกัน เวลานี้ทองคําของเราที่ไดเขาสูคลังหลวงแลว ๕,๕๕๙ 
กิโล มอบวันท่ี ๑๐ เรียบรอยแลวน้ัน หลังจากวันท่ี ๑๐ เดือนธันวาน้ี ไดเพิ่มเติมขึ้นมา
อีก ๑๖ กิโล ๔๓ บาท ๔๖ สตางค นี่จะตั้งทองคําขึ้นมาใหม ดอลลาร เงินสดตั้งขึ้น
พรอมกัน ใหขึ้นพรอม ๆ กันเลย ทองคํานี่ขึ้นตั้งเริ่มบัดนี้ถึง ๑๖ กิโลแลว  

กาวถึง ๕๐๐ กิโลแลวก็หลอมอีกทีหน่ึง ดอลลารตามกันไป พอใหครบตาม
ความมุงหมายบางก็เอา จะเปน ๒ แสนหรือ ๓ แสน อะไรก็แลวแตเถอะ มันควรที่จะ
ขยับถึงน้ันก็เอา อยางคราวท่ีแลวมาเอาจนไดถึง ๓ แสนเลย กับทองคํา ๕๐๐ กิโลที่
ผานมาน่ี คราวน้ีเราก็จะต้ังแบบเดียวกันตลอด จนกระทั่งเมืองไทยเราสมบูรณตาม
ความมุงหมายแลวน้ันเราถึงจะหยุด คือยุติกันได และยุติกันไป ฟงกันไปเรื่อยๆ  ไมใช
ยุติปลอยทิ้งไปเลย เราฟงอยู หากบกพรองตรงไหนอีกเอาอีกอยูอยางง้ัน 

อันน้ีจุดใหญเรามุงและประกาศออกมาแลววา ทองคําใหไดนํ้าหนัก ๑๐ ตันใน
การชวยชาติคราวน้ี ดอลลารคอนขางแนใจแลววาจะได ๑๐ ลาน สองจุดนี้สําคัญมากที



 ๕

เดียว สวนเงินสด เงินบาท ดังเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบ ไมคอยแนนอนนักแหละ 
เพราะคนที่มาติดตอขอความชวยเหลือจากเรานี ้ อยูในวัดปาบานตาดแทบจะไมเวนแต
ละวันนะ เขามาเรื่อย ขอทางนูนทางน้ี โรงร่ําโรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีตางๆ ที่
อะไรตออะไรมากจริงๆ  นะ 

ยังไงพี่นองชาวไทยเราอยาใหขายชาติของตนเองนะ ดวยความออนแอทอแท 
ไมสามารถที่จะพยุงเมืองไทยเราขึ้นไดตามกําหนดและกําลังวังชาของเรา ท่ีพอจะยกจะ
อุมขึ้นได ในทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันนี ้ไมเหลือบากวาแรงของพี่นองชายไทยเรา เราแน
ใจ เราเชื่อพี่นองชาวไทยเรา คอยกาวคอยเดินไปอยางน้ี เพราะเมืองไทยนี้เปนเมือง
ใหญหนักมาก บรรจุคนตั้ง ๖๒ ลานคน หมู หมา เปด ไก มีนํ้าหนักเหมือนกันหมด 
เขาใจไหม มีนํ้าหนักแลวมันก็ยกยาก คอยยกกันไป บืนกันไปอยางน้ีละ  แตยังไงใหได
ตามจดุน้ันนะ ไมใหเคล่ือนคลาดเลย  

ทองคําเราตองใหไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน แลวดอลลารก็ดังท่ีเรียนแลววา คอนขาง
เรียกวาแน ๑๐ ลานติดกันไปเลยละ นี่เปนจุดใหญแหงชาติไทยของเรา และเปนกาล
เวลาที่เหมาะสมอยางยิ่งที่ชาติไทยของเราพยุงกันขึ้นในเวลาจําเปนเชนนี้ ดังพี่นองทั้ง
หลายทราบทั่วกันแลวเมืองไทยเปนยังไง เม่ือผานมาแลวไมก่ีวัน กี่ป ก่ีเดือนมาน้ีละ 
เปนยังไงบาง จนมองหนากันไมไดจะวาไง เวลาน้ีก็พอช่ืนอกช่ืนใจ ยิ้มแยมแจมใสบาง 
ก็เพราะกําลังแหงความรักชาติและความเสียสละ และความพรอมเพรียงสามัคคีหนุน
กันข้ึนนะ เวลานี้คอนขางดีขึ้นเรื่อย ๆ ทุกอยางคอยดีขึ้น ๆ  

เราจึงตองพยุงใหไดตามจุดนั้น จุดนี้เปนจุดมุงหมายแหงการชวยชาติของเรา 
เวลาไดตามจุดมุงหมายน้ีแลวโลกภายนอกภายในจะรูท่ัวถึงกันหมด วาเมืองไทยของ
เราชวยชาติตนเองเต็มความสามารถ และไดตามความมุงหมายแหงการชวยชาติของตน 
คือทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร ๑๐ ลานดอลล นี้เปนจุดใหญ และกาลน้ีเปน
กาลเวลาสมควรอยางย่ิง ถานอกเหนือจากน้ีจะไมมีเวลาไดนะ เราอยูเฉย ๆ ธรรมดาไม
เคยเห็นมีใครเอาทองคํามาใหคลังหลวงของเรา เอา น่ีทองคําสูคลังหลวง ๑ กิโล หรือ 
๕ กิโลไมเคยม ีเงินบาทก็ดี อยู ๆ เอามาใหเลย ดอลลารก็ดี ไมม ี 

น่ีเวลาเราชวยเมืองไทยมาทุกแบบ มาทุกอยาง ทองคําก็มาแลวเวลาน้ี ๕,๕๕๙ 
กิโลครึ่งแลว ซึ่งเขาสูคลังหลวงอยางเรียบรอยปลอดภัย แลวดอลลารเขาถึง ๗ ลาน ๒ 
แสนกวาแลวน้ี นี่เวลาเราชวยชาติเห็นประจักษอยางนี ้สําหรับเงินไทยเรากระจายทั่วดิน
แดนน่ันแหละ ผานไปตามถนนหนทาง เฉพาะอยางยิ่งตามโรงพยาบาลจะไดเห็นตึก
ตาง ๆ ที่เต็มอยูโรงพยาบาล ลวนแลวตั้งแตสมบัติของพี่นองทั้งหลายที่บริจาคแลว
กระจายออกไปเปนประโยชนแกชาติบานเมืองของเรา เปนตึก โรงพยาบาล เครื่องมือ
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แพทยนี้มากนะ นับตั้งแตเครื่องมือราคาแพง ๆ หลายๆ  ลานลงมาจนกระทั่งถึงต่ําสุด
ของเครื่องมือ รถเวลาน้ีจะรอยกวาคันแลว เราไมสงสัย ก็เราไมไดไปนับนี่วะ ดูตามโรง
พยาบาลและรถท่ีติดตามเขาไปในโรงพยาบาลน้ัน คาดเอา คาดวามันไมผิด รถน่ีรอย
กวาคันแลวเวลาน้ี  

ในโรงพยาบาลหนึ่ง ๆ เราก็ใหตามความจําเปน โรงไหนที่มีความจําเปนมากให
มาก ใหตามความจําเปนทุกอยาง โรงละหน่ึงคันน้ีจํานวนมากแหละ สองคันมีนอย สาม
คันมีนอย ส่ีคันมีนอยมาก บางโรงใหสี่คันก็ม ี สามคัน สองคัน หน่ึงคันมี ทั่ว ๆ ไป 
ตามวงราชการที่จําเปนบางแหงเรายังใหรถยนตเหมือนกันนะ ใหวงราชการทั่ว ๆ ไป
หมด น่ีหมายถึงวา สมบัติเงินทองของพี่นองชาวไทยเราที่บริจาคออกไป เห็นทุกแหง
ทุกหน ไปตามที่ตาง ๆ เห็นหมด เพราะเราไมเก็บ เราไมมีคําวาจะหยิบจะฉวยเอาจาก
พี่นองทั้งหลาย เราช้ีน้ิวเลยวาบาทหน่ึงเราไมมีในหัวใจเรา เราเปดขนาดน้ันละดวย
ความเมตตาครอบไวหมด อะไรจะรั่วไหลแตกซึมไปไหนไดวะ ความเมตตาครอบหมด
แลว เราพิถีพิถันมากในการเงินทั้งหลาย  

คิดดูซิวาการเงินการทองหลวงตาไดเคยเก่ียวของกับมันเม่ือไร ไมเคย มาสราง
วัดสรางวาก็ไมเคย ไดมาเทาไรบอกสั่งเขาเลยใหจัดซื้อนั้นซื้อนี้ ชวยตามโรงร่ําโรงเรียน 
โรงพยาบาลนี้มีมาตั้งแตสรางวัดทีแรกนะ ไมใชพึ่งมีมาตอนที่เราชวยชาต ิ มีมาตั้งแต
สรางวัดปาบานตาด แตไมมากนัก มาตอนชวยชาติน้ีก็มีเงินข้ึนมาบาง คนนั้นก็ขอ คนน้ี
ก็ขอ แจกจายไปเกือบจะวาท่ัวถึงกันน่ันแหละ ก็ทั่วเมืองไทยชวยหมดทุกภาค ไปที่ไหน
ก็เห็นก็เจอแหละ ทั้งซื้อที่ซื้อฐานอะไรให พิสดารมากทีเดียว 

นี่ละเราไมมีการเก็บหรือที่วารั่วไหลแตกซึม พี่นองทั้งหลายเชื่อไดเลย หลวงตา
เชื่อตัวเองเต็มกําลังดวยความเมตตาบริสุทธิ์ใจ นี่ละเราจึงชวยจริง ๆ เพราะฉะนั้นพูด
ถึงคราวเด็ดตองเด็ด พูดเลนไมไดเรา ทุกส่ิงทุกอยางเปนธรรมท้ังน้ัน ใครจะวาอะไรเรา
ไมสนใจกับใคร ขอใหธรรมพาเดิน เดินตรงไหนขาดสะบั้นไปเลย เปนอยางอ่ืนไมไดนะ
เรื่องธรรม ออนไมไดเรื่องธรรมตองแข็ง ถึงคราวแข็งตองแข็ง กิเลสมันแข็งตลอดเวลา 
มันหนวงเหน่ียวพวกเราน้ีเอาจมไป ๆ ไมฉุดไมลากดวยธรรมไมไดนะ กิเลสพาใหจม 
ธรรมพาใหฟน ใหพากันจดจําเอาทุกคน  

นี่คราวนี้เปนคราวจําเปนมากที่สุด ที่เราจะประกาศกองขึ้นมาดวยความสามารถ
ของเราที่รักชาติของตน ไดชวยกันทะนุถนอมอุมชูชาติไทยของเราใหถึงตามจุดที่หมาย
ท่ีชาตขิองเราไดกําหนดกันไววา นํ้าหนักทองคําใหได ๑๐ ตันและดอลลาร ๑๐ ลาน นี่
เปนจุด พอหยุดจากน้ีแลวก็ไมไดอีกเหมือนกัน กอนมาน้ีก็ไมได เวลาน้ีเปนกาลอันควร 
มีมากมีนอยไดทั้งนั้น ควรทั้งนั้น เหมาะสมทั้งหมด ใหเอาเสียตอนที่เหมาะสม ตักตวง
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เอาเวลาน้ี ไมเชนนั้นจะจมไดนะเมืองไทยเรา ขอใหพ่ีนองท้ังหลายฟงเสียงหัวหนาดวย
นะ มองมาดูหนาหลวงตานี่ก็ได วาหลวงตาองคน้ีเหรอองคท่ีตมตุนโลกท้ังหลายใหลม
จมฉิบหายไป ดูใหดีนะ หลวงตาทําตัวเองใหจมประการใดบาง แลวมาทําพ่ีนองท้ัง
หลายใหจมอีกไปดวยอีกแลวเหรอ ใหถามวาง้ัน  

ถาเปนที่แนใจวาไมจมแลว เอา พุงเลยนะ หลวงตาน้ีไมสงสัยแลวในตัวเอง เรา
ไมมีคําวาจม เราหมดทุกสิ่งทุกอยาง คําวาจม วาฟนวาฟูเราหมด เราไมมีอะไร เหลือ
แตคําวาพอเทาน้ัน คําวาพอน้ี ไมไดเหมือนเขากินขาวกินน้ํา เขาพอ เขาอ่ิม แลวนั้นพอ 
พอในธรรมท้ังหลายพอตลอดอนันตกาล เรียกวานิพพานเที่ยง น่ีคือความพอแหงธรรม
ท้ังหลาย เรียกวาเลิศเลออยูในคําวาพออันน้ีเอง เราไดเต็มเหนี่ยวของเราทุกอยางแลว 
เราหายสงสัย อดีตอนาคตไมมีในหัวใจของเรา ปจจุบันก็เต็มเปยมแลว เปนหวงเปนใย
แตพ่ีนองท้ังหลายเทาน้ัน จึงประกาศกองทั้งเชาทั้งเย็น  

บางทานก็จะเกิดความรําคาญใจก็ได มองเห็นหนาหลวงตาบัวอาจจะไมอยากจะ
เห็น อยากพบ จะหลบจะหลีกปลีกตัวไปที่ไหนก็อาจเปนได มาอะไร มารบกวนละซ ิรบ
กวนอะไร พอเขาถามวารบกวนอะไร ทางน้ีจอเขาไปแลว ไหนละดอลลาร ทางนูนยังไม
ตอบ น่ีมันก็นากลัวเหมือนกัน ถาคิดเผิน ๆ ก็หลวงตาเปนหลวงตาท่ีกวนบานกวนเมือง
ท่ีสุด  ถาคิดแบบกิเลสคิดนะ แลวจะทําบานเมืองใหจม ถาคิดแบบอรรถแบบธรรม 
หลักธรรมชาติแลว ทานท้ังหลายก็เขาใจเอง เทาท่ีหลวงตาเหน่ือยยากลําบากอยูเวลาน้ี 
หลวงตาไมไดเหนื่อย เพราะหลวงตาจะตองเกี่ยวของดัดแปลงหรือซอมแซมตรงไหน 
ในหลวงตาเอง นอกจากซอมแซมในรางกาย เด๋ียวจาม เดี๋ยวไอ เด๋ียวกินยาแกหวัด กิน
ยาแกทองไปเทาน้ันเอง สวนท่ีจะกินยาแกหัวใจน่ีไมมี เราไมมีเลย วาธรรมใดที่เราจะ
เสาะแสวงหาใหมากกวาน้ีอีกเราก็ไมมี 

ขอใหทานท้ังหลายไดรักษาจิตใจใหดีนะ จะเปนอยางน้ีไมเปนอยางอ่ืนเลยนะ 
พระพุทธเจาแสดงอะไรหนึ่งไมมีสอง เรยีกวาจิตเม่ือเต็มท่ีแลว ไมมีอะไรบกพรอง
แหละ เรียกวาหมด การเยียวยารักษาจิตใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แลวไมมี ก็มีแตรักษาโรค 
เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธเปนธรรมดาไปเทานั้น น่ีก็แบบเดียวกัน เราไมมีอะไรวันหน่ึง 
ๆ อยูไป ๆ น้ีอยูเพ่ือโลกเพ่ือสงสาร อยูเพื่อเราไมมี จะเพื่ออะไรอีก น่ันมันก็รูอยูแลว 
ประจักษหัวใจของเรา ไมตองไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้นมาดวยความรูตัว
เองเทาน้ัน น่ีละใหพากันจาํไวนะพ่ีนองท้ังหลาย  

ใหอุตสาหพยายามทุกคน ๆ วันน้ีก็จะมีไปเทศนอีกตอนบาย เมื่อวานก็ไปเทศน
ทางนูน เม่ือคืนน้ีก็มาเทศนท่ีกุฏิน้ันเผ็ดรอนบางเหมือนกัน เม่ือคืนน้ีก็ดี เปนคติไดเปน
อยางดี ๆ ในการเรียงลําดับวิถีจิตที่กาวเดินเพื่อความพนทุกข เร่ืองจติตภาวนา แทบจะ



 ๘

วาลวน ๆ เลยเมื่อคืนนี ้ ตอนเชานี่ก็พูดเกี่ยวโยงไปชวยชาติบานเมืองและจิตใจของเรา
ใหมีธรรมเปนเครื่องสัมผัสสัมพันธกัน อยาใหมีแตกิเลส มันเกี่ยวมันพันตลอดเวลา จะ
มีแตความทุกขเดือดรอนตลอดไปนะ ถามีธรรมเปนเครื่องกําจัดปดเปากันบางคนเรา
พอซุกหัวนอนไดนะ เอาละเอาเพียงเทานี้วันนี้ไมมากนะ เหน่ือยแลว 

(ลูกศิษย : กราบเรียนครับ วัด ๗ แหงที่อเมริกาที่ฟงเชา ๆ นี่ครับ ตอนนี้ก็ได
ฟงอยูครับ วัดพุทธรัตน วัดพุทธรัตนาราม วัดพุทธมหามุนี วัดลาวสันติธรรม วัดลาว
เทพนิมิต วัดลาวศิริพุทธาวาส วัดเขมร ม ี๗ วัดครับผม) ดีแลวเขาไดยินไดฟงบาง เขา
ติดตอทางนูนมา พอพูดนี้ก็ติดโทรศัพทมือถือ เขาจออยูน่ี พอพูดปบติดลง ทางนูนได
ฟงขณะเดียวกันกับเราฟง 

           
อานและฟงเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวันไดที่ 

www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 


