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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ปใหมปเกา เปนอารมณเครื่องเลนของใจ 
กอนจังหัน 

งานปใหมมันเปนงานเพลินบากันนะ เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ ใหรูจัก
แบงสันปนสวน มีเพลินบาง มีเขาวัดเขาวาอบรมจิตใจบาง นี่มันมีแตเพลิน เมืองไทย
เราน้ีเปนเมืองพทุธ มันเปนเมืองเพลินนะ ไมไดมีการยับยั้งตัวเอง มันเพลินมาตั้งแต
ปูยาตายาย สะดวกสบายสนุกสนานสมบูรณทุกอยางนะเมืองไทยเรานะ ก็เลยลืมตัว นี่
งานปใหมเปนงานบาเดือน ๙ เดือน ๑๒ เหมือนหมา ใครพูดอยางน้ี มันเลยหมาไปก็มี
แตไมมีหาง มันเพลินจริงๆ ใหรูจักยับยั้งตัวเองบาง ทําอะไรอยาเพลิดอยาเพลินเกิน
เนื้อเกินตัว ถาไมมีธรรมแลวเตลิดเปดเปงผาดโผนโจนทะยาน ถามีธรรมก็มีเบรกหาม
ลอ คันเรงก็เรงไปในทางที่ถูกที่ดี เหยียบเบรกหามลอในสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย 

เรามาเขาวัดเขาวา วัดวาเปนแบบฉบับที่ดีงามอันเลิศเลอมาจากพระพุทธเจา ไม
มีชิ้นใดสิ่งใดเสียหายที่พระพุทธเจาพาดําเนินและสั่งสอนโลกมา ใหยึดเอามาเปนหลัก
เปนเกณฑ อยาเห็นวากิเลสเกงกวาศาสดา คนจมทุกวันนี้เพราะเห็นกิเลสเกงกวาศาสดา 
เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ทั้งๆ ที่เหยียบหัวตนนั้นแหละ มันไมรูตัวนะ พากันคิดกนั
อานบางซิ 

เพลินเกินตัวนะเมืองไทยเรา เอาธรรมจับ ไมไดเขานั้นขางน้ี เอียงโนนเอียงนี ้
เอาธรรมจับ เมืองไทยเราเปนเมืองเพลิน เมืองความับๆ ซื้อนี้เปนบาไปเลย อะไรๆ 
ความับๆ คือเมืองไทยเรา ไมไดคิดอานไตรตรองอะไรเลย เห็นอะไรมาจากที่ไหน ยิ่ง
เปนเมืองนอกเมืองนา อูย ยิ่งดี ยกโคตรไปซื้อเลย เปนขนาดนั้นนะ มันไมรูเนื้อหนัง
ของเมอืงไทยเราคืออะไร รักนวลสงวนตัว ใหรูจักส่ิงใดควรซื้อไมควรซื้อ นี้อะไร
เอะอะๆ ความับๆ เปนนิสัย ตอไปจะฝากนิสัยอันนี้ละใหลูกใหหลานพากันเลอะเทอะ
ไปหมด ไมมีหลักมีเกณฑนะ คือเมืองเพลิน 

เพราะเมืองไทยเราไมเปนเมืองอดอยาก สมบูรณพูนผลมาดั้งเดิม ทําให
เมืองไทยเราลืมตัวถึงลูกถึงหลานไปละ เอาธรรมจับที่พูดเหลานี้นะ ธรรมพระพุทธเจา
ไมลืมเนื้อลืมตัว ไมเพลินจนเกินเนื้อเกินตัว เราไมไดบอกวาใหเปนแบบพระนะ พระ
เลอะเทอะกม็ีเยอะ เอามาเปนแบบไมได เอาพระพุทธเจา เอาสาวกมาเปนรองรอยแบบ
ลูกศิษยตถาคต ไมไดเปนแบบฉบับพระพุทธเจาก็ขอใหเปนแบบลูกศิษยที่มีครูส่ังสอน
เถอะนะ กพ็อเปนพอไป นี่มันเลอะเทอะใชไมไดนะ 



 ๒

ระยะนี้เปนวันปใหม กําลังเพลินบากัน เมื่อวานนี้รถติดกันเปนแถวไปเลย ไมวา
ไปสายไหนๆ เราเอาของไปสงดานนูนเมื่อวานนี้ ดานน้ําหนาวสองดาน ไปสงเปน
ประจําทุกเดือนๆ รถติดกันมาเรื่อยเลย คือเพลินบา เพลินปใหม ไมทราบปใหมปเกา
อะไร กม็ืดกับแจงอันเกานั่นละมันหากเปนบา คนก็คนเกานั้นแหละผานมืดกับแจงมา
ตั้งแตวันเกิด แลวก็ตื่นปใหมปเกากันไอพวกบาเมืองไทยเรา ฟงใหดีทกุคน ไมมีใคร
พูดอยางน้ี มีหลวงตาบัวองคเดียวพูด การพูดเหลานี้เอาธรรมมาพูดสอนโลก มันลืม
เนื้อลืมตัวเอาเสียมากมายกายกอง ใหพากันพินิจพิจารณาบาง 

กําลังเปนบากัน เพลินปใหม ปใหมอะไรก็มดืกบัแจง เมื่อวานกับวันนี้ก็ไมเห็น
ผิดกันอะไร มันผานมาแลวก็ปเกา ปใหมก็วันตอไปนี้ มันหากตื่นปใหมปเกา มันตืน่
อะไรก็ไมรู ธรรมทานไมมีละปใหมปเกา มืดกับแจง ดูตัวเองรับผิดชอบตัวเองดวยการ
ปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ ใหมีบางซิชาวพุทธเรา มันไมไดเร่ืองไดราว มีแตชาวพุทธๆ เอา
พระพุทธเจามาเหยียบเลนเปลาๆ แลววาเปนชาวพุทธๆ มันไดเร่ืองไดราวอะไร 

ลวดลายของศาสดาเอกสอนโลกไดทัง้สาม กามโลก รูปโลก อรูปโลก ของเลนเมื่อไร มา
เหยียบเลนไดเหรอ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้เอาของไปสงดานสองดาน รถเปนแถวไปตลอดเลย ตอนขากลับมา
พิลึกพิล่ันนะ บนเขาน้ําหนาวเปนดงปาใหญ รถนี้แหม เปนแถวไปเลย คือปใหม พวกนี้
พวกบาปใหม เราเอาของไปสงสองดาน ดานนี้เราเคยเอาไปสงประจํามาไดนานแลว 
ตั้งแตเราไปสรางตึกใหโรงพยาบาลหลมสัก จากน้ันเราก็จําได ที่จําไดกค็ือวามีสระใหญ 
ทางโรงพยาบาลเขาอยากไดตกึ เขาขอตกึสองหลัง ทีนี้ที่สรางก็คือสระ ตกลงเรากเ็ลย
ถมสระใหหมดเลย สระใหญดวย ภูเขาดูเหมือนจะหมดไปกีลู่กเอามาถม เราเอามาถม
ใหเอง ถมจนเต็ม ถมไปเรื่อยรถทับเรื่อยใหมันแนนไปตลอดๆ เลย เวลาเสร็จแลวเรา
จะปลูกตกึขึน้ สรางตึกขึ้นที่นั่น สระเปนสระใหญ ฟาดลงภูเขาทั้งลูกแหละ อันนี้ก็เรา
เสียใหหมดเลย จากน้ันก็ขึ้นตึก 

นั่นละที่เราไดไปสงอาหารดาน คือเราผานไปผานมาดูสภาพของดานที่เขารักษา 
รักษาดานนี่เปนรักษาสมบัติของชาต ิถาเปนเรื่องของสวนรวมเราสงวนมาก คิดดูซิอยาง
เขาใหญทางดานปราจีน ถาเราไปกรุงเทพเราก็ไปสงให ทางปากชองก็สงให คือเขา
รักษาดาน พวกนี้เขารักษาสมบัติของชาติ มาทางนี้เราก็สงใหเปนประจํามาตั้งแตโนนละ 
สัก ๙ ป ๑๐ ปแลวมัง คือไปสรางตกึที่โรงพยาบาลหลมสัก เราผานไปผานมาดูสภาพ
ของเขา ตกลงก็เลยไดไปสงใหตั้งแตนั้นมาทุกเดือนเลย นี่ก็ไปสงพึ่งกลับมาเมื่อวานนี้ 
จึงไดเห็นรถนี่ยาวเหยียดตลอด บนภูเขาเต็มไปหมดเลยไมขาดวรรคขาดตอน ตอนบาย
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มากที่สุด วันปใหมไมใชอะไรละ ปใหมก็มดืกับแจงน้ีละ เมื่อวานจึงไดเห็นรถมาก
ทีเดียว 

ปใหมปเกากเ็ปนความนิยมของมนุษย มนุษยตองอาศัยเหลานี้เปนอารมณ
เครื่องเลนของใจ ปใหมปเกา งานนั้นงานนี้ เปนเครื่องเลนรื่นเริงของใจ เรารูหมดนั่น
แหละแตไมเคยพูด ความรื่นเริงของธรรมไมม ี เราอยากจะพูดวาไมมี คือไมคอยมี
ความรื่นเริงของธรรม ความรื่นเริงของธรรมกับความรื่นเริงของโลกมันตางกัน ความรื่น
เริงของธรรมสงบเงียบ เทียบแลวก็เหมือนเวลานอนหลับ เวลานอนหลับไมมีญาติมีวงศ 
แมรางกายเจาของกไ็มมเีวลานั้น ปลอยหมดเลย หลับสนิท นั่นละเปนความสุขของโลก 
ที่สุดแหงความสุขอยูกับเวลาหลับสนิท นอกนั้นมันดิ้นอยูนี้ตลอดเวลา โลกก็อยูกับอันนี้
ละ ดิ้นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ 

ธรรมทานไมดิ้น ทานสงบ ยิ่งสงบมาก เอาเสียใหเต็มที่เลยวา กิเลสขาดจากใจ
เสียอยางเดียวเทานั้น โลกน้ีวางหมดเลย โอ ส่ิงที่ขวางโลกกค็ือกิเลส ชี้ไดเลย ไมมีอะไร
ขวางโลก มันขวางอยูที่จิตใจใหคิดใหปรุงใหแตงอยูอยางน้ีตลอดเวลา พอกิเลสขาด
สะบั้นลงไปแลวเรื่องเหลานี้ไมมี วางหมด ทานเรียกวา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ ดูกอน 
โมฆราช เธอจงเปนผูมสีติทุกเมื่อ ฟงซิมีสตทิุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา 
ถอนอตัตานุทิฏฐิ ความเห็นวาเขาวาเราอันเปนกางขวางคอนั้นออก จะพงึขามพนจาก
พญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะตามไมทันผูพิจารณาโลกเปนของสญูเปลาอยูอยาง
นี้ นี่ทานแสดง 

ทีนี้เวลาจิตเขาถึงขั้นนั้นแลวเปนพระโมฆราชดวยกันทั้งหมดเลย ทานยกเปน
เอกเทศมาโมฆราชในมานพ ๑๖ คนนั้น ทานยกมาเปนเอกเทศ จิตของใครเขาไปถึงนั้น
แลวเปนพระโมฆราชดวยกันทั้งหมด พระพุทธเจา พระอรหันตทุกองคในนามอัน
เดียวกันก็ได อยูในทามกลางของกันและกัน คือผูบริสุทธิ์แลวอยูทามกลางของกันและ
กัน ไมตองถามกัน ถามนั้นถามนี้อะไรก็อยูในทามกลางอันเดียวกันแลว เปนอัน
เดียวกัน ไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน นั่นละที่วาโลกวางก็วางตรงน้ัน วางหมดเลย กิเลส
ตัวเดียวเทานั้นเปนกางขวางคอตลอด พอถอดอนันี้ออกไปแลวหมดเลย ไมมีอะไร นั่น
ละธรรมทานอยูอยางน้ัน 

โลกตองอยูกบัความดีดความดิ้น กับอันนั้นกับอันนี้ตลอดเวลา ไมมีอนันี้อยู
ไมได...โลก จิตนี้ตองอาศัยเกาะนั้นเกาะนี้ เกาะๆ ตลอดเวลา แตธรรมไมเกาะ เปน
เอกเทศอยูลําพังตนเอง ทานวา นตฺถิ สนฺติปร ํสขุํ สุขอื่นใดที่ยิ่งกวาความสงบไมม ีคือ
ความสงบอันนี้แหละ ไมมีความสุขอื่นใดจะเสมอเหมือนความสงบราบคาบไมมีกิเลส
เสียดแทง มีอันนี้เทานั้นเลิศโลก นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบนี้ไมมี สงบ
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อยางราบคาบ สงบไมมีกิเลสเขากีดขวางทําลาย วางเปลาตลอดเวลา เวลาครองขันธอยู
ทานก็วางของทานอยูอยางน้ันตลอด 

ขันธนี้มันดีดมันดิ้น ตองรับผิดชอบกัน พาอยูพากินพาขับพาถาย พาหลับพา
นอน พาไปพามา เวลาขันธมีอยูก็ขนัธพาทองเทีย่ว สังขารขันธ สัญญาขนัธ ตาก็อยาก
เห็น หูก็อยากฟง ทกุส่ิงทุกอยางตองร่ืนเริงอยูกับนี้...ขันธ มันก็ดิ้นของมันอยูในวงนี้ละ 
สวนจิตที่บริสุทธิ์แลวไมเขามาเกี่ยวของ จึงไดสนกุเห็นสนุกดูเร่ืองขันธดีดดิ้น เวลากิเลส
มีขันธกับกิเลสน้ีเปนอันเดียวกันเปนไฟ เปนไฟทั้งความเพลิดความเพลินความโศก
ความเศรา อยูกับนั้นหมดเลย พอกิเลสถอนตวัออกไปไมมีเหลือแลว ทีนี้ก็มีแตขันธมัน
ดีดมันดิ้นอยูเทานั้นเอง จิตที่บริสุทธิ์ราบคาบแลวไมมี นั่นละทานวา นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ 
สุขอื่นใดยิ่งกวาความสงบราบคาบไมมี นั่นละพระพุทธเจา พระอรหันตทานเปนอยาง
นั้น ทานไมดีดไมดิ้นกับอะไร กิริยาอาการของโลกเปนไปตามโลก สมมาพาควรอะไร
ทานก็แสดงกิริยาตามนั้นๆ ธรรมดา ทานไมยึดไมถอื แสดงแลวผานไปหายเงียบๆ ไป
พรอมๆ กันเลย ทานไมเปนอารมณ 

กิริยาอาการที่แสดงออกหนักเบามากนอย หรือดดุาวากลาว นิ่มนวลออนหวาน
อะไรก็ตาม สักแตวาเปนกิริยาที่แสดงออกๆ แสดงออกแลวดับพรอมๆ ทานไมเปน
อารมณกับกิริยาที่แสดงอาการออกไปนั้น ไมมีอารมณ สวนโลกเปนกองอารมณ อะไร
ผานเขามาก็ความับๆ ยุงเจาของตลอดเวลา นั่นละทานวา นตฺถิ สนฺติปร ํสุขํ สุขอื่นยิ่ง
กวาความสงบอันราบคาบ คือกิเลสถอนตัวออกหมดแลวนี้ไมมี ไมมสุีขอื่นใดเสมอ
เหมือนแหละ นักภาวนาทานเพื่ออันนี้เอง ใหจิตสงบ ตั้งแตขัน้จิตสงบขึ้นไปถึงขั้นสมาธิ
นี้เร่ิมสบายแลว อยูไหนกอ็ยูสบาย จิตสงบแลวสบาย 

ถาจิตไมสงบ ขึ้นไปอยูชั้นฟาดาวดึงสที่ไหนก็เหมือนกอฟนกอไฟเผาตัวเอง 
เหมือนคนไขเอาไปอยูตกึชั้นไหนๆ ของโรงพยาบาลนี้ ก็ไปรองไปครวญครางอยูโนน
แหละ เพราะโรคมันอยูกับคน มันไมไดอยูกับตกึกี่ชั้นๆ มันอยูกับคน เอาคนไขไปไวที่
ไหนมันก็ไปรองไปครวญครางอยูนั้นละ พอหายแลวอยูไหนสบายหมด นั่น จิตนี่
เหมือนกัน คือกิเลสเขาเสียดแทงเปนคนไข ไขภายในจิต ไขกิเลส อันนี้ทานเหมือนเรา 
เราเหมือนทาน เหมือนกันทั่วโลก 

โรคประเภทนี้อยูชั้นไหนก็ไมมีความสุขแหละ พอถอนกิเลสออกแลวอยูไหน
สบายหมด ไมมีคําวาเปนวาตาย ความตายกับความเปนอยูมีน้ําหนักเทากัน ทานไม
หนักทางไหน หากวาทานจะแยกมาใหหนักก็คือวา เวลามีชีวิตอยูก็ทําประโยชนใหโลก
ไป ทานก็ใหหนักมาทางความเปนอยูเสีย ถาธรรมดาแลวนี้เสมอกัน อยูกไ็ดไปก็ได ถา
ธรรมดาทานไมอยูแหละ ขี้เกียจแบกธาตุแบกขันธ คือพาอยูพากิน พาหลับพานอน พา
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ขับพาถาย พาเปลี่ยนอิริยาบถทั้งส่ี เปลี่ยนเพื่อธาตุเพื่อขนัธ ไมเปลี่ยนไมได ยนืนาน
ไมได นอนนานไมได นั่งนานก็ไมได ตองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา พลิกอยูเกี่ยวกับอิริยาบถ
การเปล่ียนแปลงของธาตขุันธ สําหรับจิตไมมีอะไรแลว พอสลัดอันนี้ปวะหายเงียบเลย 
จิตเปนธรรมธาตุเปนอยางน้ัน แลวเปนนิพพานเที่ยงดวย ธรรมธาตุนี้เรียกวาเที่ยง 
เที่ยงตรง ตรงแนวตลอดไมมีคําวาเปลี่ยนแปลง กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไมถึง อัน
นี้เหนือสมมุติ อันนี้เปนสมมุติ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสมมุติทัง้มวล เมื่อผานนี้ไป
แลวสมมุติเหลานี้ไมมี จึงเรียกวานิพพานเที่ยง 
 ผูที่บําเพ็ญธรรมจะถึงขั้นนี้ได ก็คอืผูตั้งใจปฏบิัติจริงๆ ตออรรถตอธรรม 
ไมอยางน้ันไมไดนะ คอืกิเลสเขายุงกวนตลอดเวลา แมแตเราทําความเพียรอยูในที่นั่ง
สมาธิที่เดินจงกรม กิเลสก็เขากวนอยูตามสถานที่ตางๆ อิริยาบถตางๆ นั้นแหละ ถาอัน
นี้สงบแลวอยูไหนสบายหมด อันนี้เองเปนเครื่องกวนใจ กวนธาตุกวนขันธ เขาไมรูเร่ือง
ละธาตุขันธ มันไปกวนใจนั้นแหละใหไดรับความทุกข เมื่ออันนี้หมดไปแลวก็ไมมีอะไร
ละ ทานอยูอยางธรรมดา อยางธาตุขนัธนี้ก็วางตัวกับสมมุติทัง้หลายทั่วๆ ไป เหมือนๆ 
กันกับสมมุตทิั่วๆ ไปเขาวางตัวตอกัน แตจิตนั้นเปนอันหนึ่งแลว ไมไดมาคลุกเคลากัน 
สบายอยูตลอดเวลา 
 นี่ละใครจะสอนธรรมใหไดถึงขั้นนี้ไมมี มีพระพทุธเจาเทานั้น จากน้ันมาก็เปน
สาวก พอสาวกไดแลวก็ส่ังสอนกันตอๆ ไป อุบายวิธีการเพื่อจะใหเขาถึงความสงบราบ
คาบนี่ เรียกวานิพพานเที่ยง แลวศาสนาใดก็ไมมี มพีุทธศาสนา ศาสนาเดียวเทานั้น 
นอกนั้นเปนศาสนาของคนมีกิเลส คลังกิเลส เราไมไดพูดดถูกูเหยียดหยามศาสนาใดๆ 
เปนศาสนาคลังกิเลส อุบายวิธีการของกิเลสพาดําเนิน ไมใชศาสนธรรม เปนอุบายของ
ธรรมพาดําเนินเพื่อความสงบเย็นใจจนถึงขั้นนิพพาน มีพุทธศาสนาอยางเดียวเทานั้น 
นี้สอนโดยถูกตอง ไมผดิไมพลาด นอกนั้นเปนคลังกิเลส ศาสนาก็เปนศาสนาของกิเลส 
พาเอียงไปไหนเอียงไปตามกิเลสทั้งนั้น ไมไดเอยีงไปตามธรรม ถาเปนธรรมแลวตรง
แนวๆๆ เลย 
 ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ พวกทีอ่ยูในครัวนี่เปนพวกที่เรากังวลมากอยู ให
พากันตั้งใจปฏิบัติ การปฏิบัติอยาไปมองดูใครยิ่งกวามองดูหัวใจเราที่กําลังดีดดิ้นหา
เร่ืองหาราวตลอดเวลานี้ การมาภาวนาตองมาดหัูวใจตัวเอง ดูที่อื่นไมถกู ถาดกู็เปนหิน
ลับปญญา ดูอะไรใหเกดิสติปญญา แตดูเพื่อการเพงโทษเพงกรณซึ่งกนัและกันนี้เปน
เร่ืองมาสั่งสมกิเลส ไมใชมาอบรมอรรถธรรมเขาสูใจ เปนการสงเสริมกิเลส อยาใหมี 
ใครเปนอะไร.รายชางชี ดีชางเขา ใหดูตัวของเรา เรามารับผิดชอบเรา มาบําเพ็ญเพื่อ
เรา เราไมไดบําเพ็ญเพื่อใคร บําเพ็ญเพื่อเรา มันเคลื่อนไหวไปมาที่ไหน ดูจิต ตัว
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เคลื่อนไหวอยูที่จิต ใหมนัระงับกันลงที่นี่ เมื่อระงับลงโดยสมบูรณแลวเปนสุขตลอด ให
พากันจดจําเอา 
 เราก็แกลงทุกวันๆ ทุกวันนี้เทศนไดบางไมไดบาง ตอไปนี้จะเทศนไมไดแลว 
พอพดูนี้เสียงมันจะอูขึ้นมาทางหู พออูทางหูแลวก็หยุด ถาวันไหนหูมันอื้อแลวเทศน
ไมได ถาหูมนัขึ้นแลวเทศนไมได หยดุ ถาหูยังดีอยูก็เทศนไดอยู ใหพากนัปฏิบัติ มรรค
ผลนิพพานอยูที่หัวใจ อยาไปมองดดูินฟาอากาศหรือฟาแดดดินลมที่ไหน ไมใชกิเลส 
ไมใชธรรม ธรรมแทกิเลสแทอยูที่ใจ ใหดูที่ใจของเราดวยจิตตภาวนา มันจะดีดจะดิ้นจะ
คิดจะปรุงอยูที่นั่นแหละ สติมีจับไวๆๆ มันก็ปรุงไมได ถาสติดีอยูแลวสังขารความคิด
ปรุงอันเปนเรื่องสมุทัยออกมาจากอวชิชานี้จะปรุงไมไดเลย มันจะระงับดับ สติติด
แนบๆ เขาไป ความปรุงเหลานี้สงบตัวลงๆ นั้นละจิตใจสงบ ตั้งรากฐานได จากน้ันจิต
แนนหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆ ใหพากันจําเอา 
 นี่ก็เปนงานปใหม อยาไปตื่นฟาแดดดินลม อันมดืกับแจงมีมาตั้งกัปตัง้กลัป ให
ตื่นเรื่องของกิเลสมันเขยาหัวใจตลอดเวลานี้ ใหเห็นภัยตอมัน ถาไมเห็นภัยกิเลสตัวนี้
แลวเราจะไมเห็นคุณภายในจิตใจของเรา เราจะดิ้นดีดไปอยางน้ีตั้งกัปตั้งกัลปก็ดิ้นอยู
อยางน้ี ถาเอาธรรมเขาไปจับก็เปนเบรกหามลอ ความคิดความปรุงน้ีจะคอยสงบตวั
ลงๆ สุดทายเขาสูความสงบ จําใหดีนะ เอาละวันนี้พอ  
 (ผูกอตัง้สถานีวิทยุเสียงธรรมจังหวัดนครนายก ถวายปจจัยเขากองทุนวิทยุเสียง
ธรรม จํานวนหนึ่งแสนบาท) พอใจๆ เราทํานี่เราทําเพื่อโลกทั้งน้ัน ขอใหทานทั้งหลาย
ทราบ ทราบใหถึงใจนะ เราทําประโยชนแกโลกน้ีเราทําอยางถึงใจทุกอยาง ไมได
เหลาะแหละ อยางชวยโลกนี้เราไมเอาอะไรเลย ชวยโลกทั้งหมด ไมวาจะไปที่ไหนๆ ทํา
ประโยชนใหโลกทั้งนั้นๆ เราไมคิดวาน้ันๆ นี้ๆ วาสูงวาต่ํา และเอียงในจิตใจเปนอคติ
เราไมมี ไมมีในสิ่งทั้งปวง ไมมีในสัตวโลกทั้งปวง เราเสมอตลอดเวลาจิตใจของเรา แต
กิริยาที่แสดงออกนั้นมีหนักเบามากนอยตามสิ่งทีม่าเกี่ยวของ ซึ่งควรจะใชกิริยาหนัก
เบาตอนรับกัน สวนจิตไมมี เสมอไปหมดเลย ใหพากันจําเอาไว ไมมีอะไรเอียง จะทํา
ใหเอียงก็ไมเอียง เพราะธรรมชาตินี้ตายตัวแลว ไมมีเอียง 
 เราชวยโลกเราชวยอยางนั้นเต็มเหนี่ยว คิดดูซิตั้งแตตั้งหนาตั้งตาพาพี่นอง
ทั้งหลายชวยโลกมานี้ เปนอยางไรคุณคาของการชวยโลกคราวนี้ พรอมดวยความ
สามัคคีของพี่นองชาวไทยเรารวมหัวกัน ทองคําก็ไดถงึ ๑๑ ตัน ๔๐๐ กิโลแลวนะ นี่
เปนเครื่องหมายสําคัญแหงการชวยชาติของเรา ทองคําถงึ ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโลกวา 
เปนของเลนเมื่อไร พิจารณาซิ ดอลลารก็ตั้ง ๑๐ ลานกวา นี่ที่เปนชิ้นเปนอันเขาสูคลัง
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หลวงเรียบรอยแลว คือเครื่องหมายแหงการชวยโลก ชวยโลกคืออุมโลก อุมชาติไทย
ของเรา 
 นอกจากนั้นจตุปจจัยพี่นองทัง้หลายใหมานี้ไมไปไหน เราไมเอา เราบอกตรงๆ 
วาเราไมเอา เราชวยโลกทั้งนั้นเลยเชียว มีมากมีนอยอยางที่พี่นองทั้งหลายบริจาคออก
ละนี่ ออกชวยทางนูนทางนี้ เฉพาะอยางยิง่โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง เพราะ
โรงพยาบาลนี่พิสดารมากทีเดียว ตองไดชวยหลายแงหลายทาง อยางอื่นก็มี หนวย
ราชการมีทั่วๆ ไป ชวยทีไ่หนๆ ถาเปนหนวยราชการนี้ โห ไมทราบวากี่ลานนะ ถาลงได
ชวยลงไปแลว  
 ยกตัวอยางเชน เรือนจําลาดยาว อยางน้ันละทางวงราชการ ถาชวยที่ไหนเปน
อยางน้ัน ชวยมากๆ เปนลานๆๆๆ เปนสิบลานๆ ขึ้นไป เรือนจําลาดยาวนี่ ๔๙ ลาน 
สรางตึกสองหลังใหพวกนักโทษหญิงอยู นอนกองกันอยู เราเขาไปเอง หัวหนาเขาพา
เขาไป ก็คอืเขาหวังความชวยเหลือจากเรานั่นเอง เขาจึงนิมนตเขาไป เราก็เขาไป
ซอกแซกซิกแซ็กก็รูความหมายทุกอยาง พอออกมาแลวก็เลยสรางตึกใหถึง ๒ หลัง ๔๙ 
ลาน พอไดหลับไดนอนกันบาง  
 อยางที่เราไปมอบทองคาํและดอลลารเขาคลังหลวงเปนครั้งแรก ก็หัวหนาคลัง
หลวงนั่นแหละ มานิมนตเราเขาไป เขามีความหมายของเขาเราก็รูทันที เปนแตเพียงไม
พูดเฉยๆ ทองคํามีเทาไรๆ นิมนตเราเขาไปดูคลังหลวง ทองคํามีเทาไรๆ นิมนตเราเขา
ไป เราก็เขาไป เขาวางเปนตับๆ เปนตรอกเปนซอกเปนซอย ทองคําแทงเราเขาไปดู 
คนที่เขามาดูทองคําในคลังหลวงนี้มีสองทานดวยกัน คือใครบางละ สมเด็จพระเทพฯ 
หนึ่ง แลวก็หลวงตานี้หนึ่ง เราทราบทันที  
 พอออกมาแลวก็ไปคุยกนัสองตอสอง ถามซกัไซไลเลียงทุกอยาง ทองคําที่ไป
ฝากเมืองนอกๆ เพื่อประกันชาติไทยของเรา เวลาติดหนี้ติดสินตองเอาทองคําเปน
เครื่องประกนั แลวเมืองไหนๆ ฝากไวเทาไรๆ เมืองนั้นฝากเทานั้นๆ แลวแตเมืองใหญ
เมืองนอยทีต่ิดหนี้ติดสนิกันที่เอาทองคําไปรับรองกัน เปนจํานวนเทานั้นมากมาย แต
เวลายอนเขามาหาทองคําในเมืองไทยของเราที่เปนประกันตัวมีเทาไร มีเทานั้น ใจเรา
หายวูบเลย 
 นั่นละออกมาถึงไดประกาศลั่นโลกเร่ืองทองคําเขาสูคลังหลวง ไมใชเขานิมนต
เฉยๆ เขานิมนตเราเขาไปเขาก็มีความหมาย เราออกมาเราก็ไดความหมายออกมา 
ประกาศพี่นองใหชวยกัน จึงไดทองคาํถึง ๑๑ ตนั ๔๐๐ กิโล สวนดอลลารก็ไดเพียง 
๑๐ ลาน ๒ แสน สวนเงินไทยเราเขาซื้อทองคําเพียง ๒ พันลาน เอาไปซื้อทองคําเขา
คลังหลวง นอกนั้นกระจายออกทั่วประเทศไทย สําหรับเงินบาทนะ แลวยังเอาดอลลาร
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เขามาชวย ดอลลารมอบ  ๑๐ ลานกวาแลว เราก็ประกาศเลย เราพูดคําไหนเปนคํานั้น
ไมมีสอง 
 ตอไปนี้ดอลลารจะไมไดเขาคลังหลวง เพราะเราหยุดการเทศนาวาการชวยโลก
แลว เงินทองอะไรก็จะไมมีมาละทีน่ี่ แตความยากจนขนแคนของคนที่เขามาหาเรานี้
มากตอมากตลอด เราจะเอาเงินเหลานี้ละออกชวย เพราะฉะนั้นดอลลารจึงไมไดเขา
คลังหลวง ออกมาชวยเงนิไทยเรา หนุนมาตลอดทุกวันนี้ เราพูดอะไรไมมีสอง ถาลงได
พูดคําไหนเหลาะแหละไมมี ใครจะมาเหลาะแหละกับเราไมได เขากันไมติด ไมวาพระ
วาฆราวาส 
 เราจริงจังทุกอยางเวลาจริง เวลาเลนกับหมานี่ก็ฟดกันเลย หมาตาพฤกษนี่ เอา
มาจากนูนทั้งขึ้นเครื่องบินทางนี้มา มาเปนคูเลนกับเรา ซัดกันกับหมา แนะ เวลาจะเลน
กับหมาใครมายุงไมไดนะ เวลาเลนกับคนหมาเขาไมไปยุงแหละ คนนี่มันดื้อดาน
ตางหาก หมาเขาไมดื้อ นี่ละการชวยโลกใหทานทั้งหลายทราบเสีย เราไมเอาอะไร 
สมบัติเงินทองขาวของมากนอยเราไมเอา เราชวยโลกทั้งน้ัน ไปที่ไหนชวยตลอดๆ 
 จนกระทั่งวาระสุดทายเวลาเราตายนี้ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้น เก็บรักษาเงินที่เขา
จะมาเผาศพเรา ไดมากนอยเพียงไรตั้งกรรมการขึ้น แลวเอาเงินจํานวนที่เขามาบริจาค
ทั้งหมดนี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเปนวาระสุดทาย เราเองจะเผาดวยไฟ ใครจะมาทํา
หรูหราฟูฟากับหีบศพเราที่ตายเนาเฟะไมเกดิประโยชนนั้น ดวยการสรางน้ันสรางน้ี
หรูหรา เราบอกไมเอา อยามาทํานะ เราไมตองการ เราบอกอยางน้ีเลย เราเขียน
พินัยกรรมไวแลววา สมบัติเงินทองที่เขามาเผาศพเรานี้เราจะนําอันนี้ไปซื้อทองคําเขาสู
คลังหลวงเปนวาระสุดทาย นี้เปนพินัยกรรมแลวนะ เราตายแลวก็เอาออกมาอานไดเลย 
 เราชวยประโยชนเฉพาะอยางยิ่งพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศ เราชวยหมดทุก
ภาคเลย เราไมเอาอะไร ไดเทาไรๆ ออกหมดๆ ไปที่ไหนชวยที่นั่นๆ มีที่นี่ก็ชวยทีน่ี่ 
แลวกระจายออกไปทีไ่หนจําเปนๆ เราชวยอยางน้ีตลอดมา สําหรับเราเราไมเอาอะไร 
เราพูดเปดอกเลยวาเราพอทุกอยางแลว ความพอในใจของเรานี้พออยางเลิศเลอ ไมมี
อะไรที่จะมาเพิ่มเติมเรา มาเปนคูแขงวาความพออันเลิศเลอของเรานี้กับที่เขามา
เพิ่มเติมอะไรเลิศเลอ ไมเลิศเลอ เมื่อไมเลิศเลอเราก็ไมรับ ความนินทาก็ดี ความ
สรรเสริญก็ดี มีคุณคาขนาดไหน กับธรรมในหัวใจของเราที่วาพออยางเลิศเลอมีคา
ขนาดไหน เพราะฉะนั้นความสรรเสริญก็ดี ความนินทาก็ดี ตกออกหมด เพราะไมมี
คณุคาเทาหัวใจเราที่พอแลวอยางเลิศเลอ 
 นี่ละเราชวยโลกเราชวยอยางน้ี เราไมชวยธรรมดาๆ สมบัติเงินทองขาวของมี
เทาไรหมด ที่จะใหเราเก็บเราไมเก็บ เก็บหาอะไร ผูยากจนเข็ญใจมีอยูทั่วโลกดินแดนก็
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ตองชวยผูจําเปนอยางน้ันซิ ก็มีเทานั้นเรื่องราว เราเอาจริงเอาจังทําทุกอยาง เราจะทํา
ประโยชนใหโลกเต็มกําลังความสามารถของเราเวลามีชีวิตอยู เมื่อตายไปแลวก็สุดวิสัย 
แตเวลามีชีวิตอยูมีเทาไรทุมหมดๆ ใหพี่นองทั้งหลายทราบเอาไว เราเปดอกกับโลก
ของเรานี่ชวยเต็มเหนี่ยวเลย ไมเอาอะไรทั้งน้ัน ใหพากันเขาใจตามนี้ เอาละทีนี้จะใหพร 
 (คุณพิชิต โตนิติวงศ และครอบครัว พรอมผูมีจิตศรัทธาในธรรมของครูบา
อาจารยกรรมฐานสายหลวงปูมั่น นอมถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เขาเปน
เครือขายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบานตาดของหลวงตา ประกอบดวยเสาอากาศสูง 
๑๐๐ เมตร เครื่องสง ๑๐๐๐ วัตต ครอบคลุมพื้นที่กระจายเสียงในระยะ ๗๐ กิโลเมตร
ในเขตภาคกลางรวม ๔ จังหวัด ไดแกจังหวัดนครนายก อ.องครักษ อ.เมือง อ.บานนา, 
จังหวัดปทุมธานี อ.ลําลูกกา อ.ธัญญบุรี ,จังหวัดฉะเชิงเทรา อ.บางน้ําเปร้ียว, จังหวัด
ปราจีนบุรี อ.บานสราง ซึ่งรับสัญญาณจากสถานีแมขายเสียงธรรมเพื่อประชาชนบาน
ตาดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใชงบประมาณในการกอสรางและดําเนินงานเปนเงิน จํานวน ๑ 
ลาน ๕ แสนบาท) 
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