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เราไมไดทวงบุญทวงคุณนะ 
 

 การท่ีทานท้ังหลายเห็นตูบริจาคต้ังไวในท่ีตาง ๆ เพื่อชวยชาติบานเมืองของเรานั้น 
มีความรูสึกยังไงบาง ไมจืดจางจนเกินไปแลวหรือเมืองไทยเรา เห็นตูท่ีบริจาคเพ่ือชาติไทย 
ๆ ชวยชาติไทย เปนอนาถา เปนของไมมีคุณคาไมมีราคา หยิ่งในตัวเองวาเหนือกับอะไร 
มันเหนืออะไร พิจารณาซิ เราคิดมานานแลวนะ มันเปนยังไงเมืองไทยเรานี่ มันถึงไดจืด
จางเอานักหนา สถานท่ีตูบริจาคเปนจุดสําคัญ ๆ ของหัวใจชาติไทยเรา เชนอยางตูชวยชาติ
บานเมืองน่ี แลวใครจะเกง อยูเฉย ๆ แบบหย่ิง ๆ น้ีหรือเกง หรือตางคนตางชวยเหลือกัน
บริจาคเพื่ออุดหนุนชาติไทยของเราซึ่งกําลังจะลมจมอยูเมื่อไมนานมานี้ เห็นไหมละ การ
ลมจมน่ันหรือเปนความดิบความดี การชวยชาติของตัวเองดวยการบริจาคน้ันเปนของเลว
แลวหรือ มันนาคิดนะ พิจารณาซิ อยาอยูแบบใจจืด ๆ จาง ๆ นะ คนหนึ่งดีดดิ้นเพื่อพี่
นองท้ังหลายแทบเปนแทบตาย หลวงตาบัวไมไดเอาสักสตางคนะ ใหทานท้ังหลายทราบไว
ดวยกันทุกคน 

เงินท่ีพ่ีนองท้ังหลายบริจาคมาน้ี บาทหน่ึงหลวงตาบัวไมเคยแตะ ฟงซินะ ใครจะมา
โจมตีแบบไหนก็ตาม วาเอาเขาพุงนั้นพุงนี้อะไร มันเปนปากเปรตปากผีตางหาก ปากอรรถ
ปากธรรมการทําของเราเราทําตามความสัตยความจริง พูดตามความสัตยความจริงนะ ที่
ไดชวยชาติบานเมืองมาน้ีเราสละชีวิตเต็มกําลังของเราแลว ในชาติน้ีเราไมเคยคาดเคยคิด
วาจะไดชวยพี่นองชาวไทยเราดังที่เห็น ถึงขนาดที่วารองโกกเลย เปนยังไงรองโกก เมือง
ไทยจะจมจะวาไง แลวรีบฉุดรีบลาก ถึงขนาดที่วา เอา จะเปนผูนํา แลวก็นํามาต้ังแตบัดน้ัน
จนกระทั่งบัดนี ้ด้ินลมด้ินตายท้ังน้ันนะ ธรรมดาของงายเมื่อไร 

การเทศนาวาการเห็นไหมเทศนท่ัวประเทศไทย เราบวชมาต้ังใจวาจะมาทําอยางน้ี
หรือ มันก็ตองทําจนไดนั้นแหละ การชวยพี่นองทั้งหลายทุกแบบทุกฉบับ สมบัติเงินทอง
ขาวของมีเทาไร ๆ ทุมลง ๆ เพื่อชาติไทยของเรา การเทศนาวาการก็ท่ัวประเทศไทย เพื่อพี่
นองชาวไทยเราเปนอันดับหน่ึง ๆ ตลอดมานะ ควรจะไดพินิจพิจารณา อยาหย่ิงนะ ๆ เห็น
มีผูไปเร่ียไรการบริจาคเพ่ือชาติดวยความสุจริตยุติธรรม ไมใชไปเพื่อตมตุนนะ ไปเพื่อเปน
ประโยชนแกชาติบานเมือง ดูทาทางหยิ่ง ๆ นะ มีแตพวกหยิ่ง ๆ พวกจะจมนะพวกหยิ่ง ๆ 
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น่ีนะ ใหรู เมืองไทยมีคุณคาเทาไร ตัวหยิ่งของเราแตละคน ๆ นี้มีคุณคาอะไร มีตั้งแต
ความฉิบหายวายปวง ความดูถูกเหยียดหยามในชาติของตน 

เชนอยางมีผูมาเร่ียไรหรือประกาศน้ันประกาศน้ี ตามธรรมดามีมากมีนอยก็ตองถือ
เปนมหามงคลแกชาติของตน หัวใจของชาติไทยเราแตละคน ๆ ทั้งนั้นถึงจะถูกนะ นี้มีแต
แบบหย่ิง ๆ มันดูไมไดนะ เราดูมานานแลว หยิ่งหาอะไร เกิดประโยชนอะไรไอหยิ่ง ๆ น่ัน
นะ โห หย่ิงแบบจะจม หย่ิงแบบหาคุณคาไมได อยาพากันคิดอยางนั้นไมไดนะ ใหรูวา
อะไรเปนสําคัญ แมแตมดเขายังมีความรักความสงวนในชาติของเขา ใครไปแตะไดเมื่อไร 
เชนมดแดงลองไปดูซินะ เราไดทําทดลองดูหมดแลว ความรักชาติความเสมอภาค ความ
ตอสูเพื่อชาติของตนเองนี้ เอามือแหยลงไปรังมดแดงดูซินะ เราจะเห็นความรักชาติของเขา 
มันดีกวามนุษยเราผูจืด ๆ ผูหย่ิง ๆ น้ีเปนไหน ๆ นะ มนุษยในเมืองไทยของเราผูหยิ่ง ๆ 
แลวผูท่ีจะคอยทําลายชาติน้ีเปนพวกท่ีเลวสุดยอดเลยนะ สูมดแดงไมได 

ตัวหย่ิงวาตัวเปนคน สูงกวาอะไร ๆ แตจิตใจมันเลวมันจืดมันชืด มันไมไดเห็นคุณ
คาของชาติของตัวเองเปนของสําคัญอะไรเลย เอาความหยิ่งนั่นหรือเปนของดิบของดีใน
ชาติของตน ความหย่ิงน่ีละมันจะพาใหจมเขาใจไหม ความอุตสาหพยายามดวยความรัก
ชาต ิความเสียสละ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกันน้ีเปนความชอบธรรม เปนมหามงคล
แกชาติไทยของเรา ท่ีหลวงตานําอยูเวลาน้ีหลวงตาเอาอะไรกับพ่ีนองท้ังหลาย หลวงตาไม
ไดเอาอะไรเลยคิดดูซิ ทุมลงหมด ๆ เลย ไมเอาอะไรทั้งนั้น ขอใหชาติไทยของเราไดมี
ความสงบรมเย็นแนนหนาม่ันคง ดวยการชวยชาติของตนโดยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน 
หลวงตาเปนที่พอใจ หลวงตาเอาเทาน้ันนะ 

อยาทําใจจืด ๆ ชืด ๆ นะ ใจจืดใจจางใจไมเอาไหน โหย ดูไมไดนะ ตองใหมีความ
เขมขนซ ิถึงเวลาที่จะพรอมเพรียงสามัคคีกัน ตองพรอมเพรียงสามัคคี นอกจากวามันไมมี
ใครก็รูดวยกัน เร่ืองไมมีน้ีจําเปนจริง ๆ รูดวยกัน ไอเรื่องหยิ่ง ๆ จืด ๆ ชืด ๆ ทําไมมันจะ
ไมรู มันมีคุณคาอะไรจืด ๆ ชืด ๆ น่ีนะ โอย มันจะทําชาติไทยเราใหจมละนะ เร่ืองความ
จืด ๆ ชืด ๆ ความไมเอาไหน ความพรอมเพรียงสามัคคีกันไมมี มีแตความหย่ิง ๆ ตัวจะ
จมน้ันนะ พวกตัวหยิ่ง ๆ น่ี 

เราก็อุตสาหสุดกําลัง ธาตุขันธออนลง ๆ แลว ก็ไดเตือนไปตลอด ๆ เตือนพี่นอง
ชาวไทยกัน เวลายังมีผูนําอยูก็ขอใหตางคนตางพินิจพิจารณา แลวใหดูเสียกอนวาผูนําเปน
คนประเภทใด หรืออยางพระอยางนี้เปนพระประเภทใด เชนหลวงตาบัวเปนพระท่ีจะตม
ตุนพ่ีนองท้ังหลายเหรอ พิจารณาซิ ควรเชื่อถือไดหรือ หรือไมเชื่อถือไดก็ใหด ู พอที่เมือง
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ไทยเราจะไดอาศัยไดไหม เปนยังไงควรคิดบางนะ เราไมเคยคาดเคยคิดเลยวา เราจะได
ออกมาแสดงเต็มความสามารถเพื่อชาติไทยของเรา ดังท่ีพ่ีนองท้ังหลายเห็นเวลาน้ี 

บวชเขามาก็อยูในปาในเขา ทุกขจนขนแคนขนาดไหนก็ตาม หวังเอามรรคผล
นิพพานเปนมหามงคล เอาความทุกขความจนขนแคนน้ีเปนเคร่ืองบูชาเขาไปเลย เอา เปน
ก็เปน ตายก็ตาย ฟดกับกิเลส กิเลสตัวไหน เชนอยางตัวหย่ิง ๆ ก็คือกิเลสตัวสําคัญ ตัวจะ
ใหชาติไทยจมนะ เดี๋ยวนี้มันมีอยูหัวใจของทุกคน หลวงตาบัวก็มี เรื่องหยิ่งมีแตมันไม
แสดง เวลาจะเอาก็ฟดกับกิเลส ออกปฏิบัติเอาเปนเอาตายเขาวาเลย ไมไดคาดไดคิดวาจะ
ไดออกมาชวยชาติบานเมือง เอาเต็มเหน่ียว ไมไดแบบจืด ๆ ชืด ๆ นะ เอาจริงเอาจัง บาง
ครั้งถึงจะเปนจะตายจริง ๆ ก็มีในปาในเขา ทุกขแสนสาหัส ก็เคยไดพูดใหพี่นองทั้งหลายก็
พูด อันนี้มาโกหกพี่นองทั้งหลายเหรอ จนถึงขนาดหลวงปูมั่นกระตุก มันจะเลยเถิด 

น่ังภาวนาละซิ ฟดกันเสียจน น่ังหามรุงหามคํ่า ฟาดบางวันตั้งแตตะวันยังไมตกขึ้น
น่ังแลว ตะวันโผลข้ึนมาวันหลัง ไมกระดุกกระดิก อยูอยางน้ีเลย นั่งขัดสมาธ ินี่ฟงซิ กอนที่
จะไดมาชวยพี่นองทั้งหลายเปนของเล็กนอยแลวเหรอ น่ังภาวนา ฟด เอาตายเขาวาเลย วัน
นี้จะนั่งจากนี้ถึงตลอดรุง ไมมีขอยกเวน มีขอเดียว คือเวนวา เวนแตครูบาอาจารยหรือพระ
เณรในวัดเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ึนในขณะท่ีเราน่ังภาวนาน้ัน เราจะออกไปชวยเหตุการณ
เหลาน้ี นอกจากนั้นไมมี เอา ปวดหนักออกเลย ตั้งแตเปนเด็กมันขี้ใสตักแมมาเทาไรแลว 
เอาตักแมเปนสวมเปนถาน อันน้ีเปนพระขนาดน้ีแลว เวลามันทนไมไหวขี้ทะลักออกมา 
มันจะไปซักไมไดก็ใหไปตายเสีย มันหนักศาสนา นี่มันดัดเจาของ เปนความสัตยความจริง
ที่ตั้งไวแลวทุกอยาง เคล่ือนคลาดไมไดเลย เห็นไหมความสัตยความจริง 

วันน้ีตองสวางเทาน้ัน อะไรจะเปนก็เปน ตายก็ตาย น่ังขัดสมาธิแบบน้ี หรือวาอวด
ทานท้ังหลายหรือน่ี ที่ไดมาประกาศนําพี่นองทั้งหลายอยูนี้ ดวยความจริงความจัง สละเปน
สละตาย จึงไดชมเต็มความสามารถของเราที่ไดนํามาชวยพี่นองทั้งหลายนี่ น่ังอยางน้ีเทาน้ี
เอง ไมใหเคล่ือนคลาดไปไหนเลย เอา ปวดหนักออกเลย ปวดเบาออกเลย เวนแตวาปวด
หนักปวดเบาไมเอา ปดประตูตีหมาเลย ใหมันขี้ฟดออกนี้เลย เขาใจไหม ขี้แตกออกนี้เลย
มันไมมีทางไป เอาความสัตยความจริงปดประตู เอา อะไรก็เถอะ วาง้ันเลย วันนี้ทุกขมีเทา
ไรเราจะเรียนใหตลอดรุงวันน้ีใหมันรู พระพุทธเจาวาทุกขเปนของจริง นําผูปฏิบัติรูเร่ือง
ความทุกขอยางเต็มหัวใจแลวหลุดพนไปได ถึงนิพพานได เอา เปนอยางไรก็เปน เราขอ
บูชาธรรม นี่ละฟดกันเลย 
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เวลาน่ังสมาธิน้ีน่ังตลอดรุง ใครเคยนั่งตลอดรุงมีไหม มีแตนั่งเลนไพ เลนการพนัน
ขันตอ กินเหลาเมาสุราเฮฮากัน ตลอดรุงก็ได พวกบาไมเลิก เขาใจไหม นั่งอยางนั้น ทีนี้
เวลาทุกขโหมข้ึนมาน้ี โถ จําไดแนนอนเลย ทุกขขึ้นเปน ๓ พักทีเดียว พักแรกขึ้นเต็ม
เหน่ียว เอา เอาตายเขาวาเลย เรื่องทุกขไมมีความหมาย ตายยังเหนือทุกขอีก เอาตายเทา
น้ัน วาง้ันเลย ข้ึนมาเต็มเหน่ียวแลวสงบลงเอง ขึ้นครั้งที่สองเต็มที่แลวก็สงบ นานเขา ๆ 
ครั้งที่สามนี่ไมมีลดเลย ฟาดเอาเสีย ตัวของเราที่นั่งอยูนี ้ ทุกขเวทนาที่มันโหมเขาไปนี้มัน
เหมือนไฟ ไฟเผาเราท้ังเปน นั่งอยูนี ้เหมือนไฟไหมขอนซุงนั้นแหละทุกขเวทนา 

ทางนี้ก็หมุนทางดานสติปญญา พิจารณาแยกแยะเรื่องทุกข เร่ืองเวทนา เร่ืองเน้ือ
หนังเอ็นกระดูก อะไรเปนทุกข ๆ ไลเขามาหากัน ตั้งแตเนื้อ หนัง เอ็น กระดูก ผม ขน เล็บ 
ฟน เน้ือ หนัง เอ็น กระดูก ตับไต ไสพุง นี่เหรอเปนทุกข ถามันเปนทุกข ทุกขดับไปแลว
ทําไมอันนี้ยังมีอยู ถาวามันเปนอันเดียวกันมันตองดับไปดวยกัน เอา ถาหากวาอันน้ีเปน
ทุกข ถาวาทุกขเปนอันนี ้อันนี้เกิดใหเกิดดวยกัน ดับดวยกัน ตางอันตางเปนไปดวยกัน จึง
จะวาเปนอันเดียวกัน แยกกันอยูอยางนั้นตลอด สติปญญาตองหมุนติ้วเลย ทุกขหนักเทาไร
สติปญญานี้จะเปนธรรมจักรทีเดียว 

นั่งทนเฉย ๆ ทนไมไดนะ ตองใชสติปญญาแยกแยะด ูแยกดูตรงไหนดูตรงนั้น เอา 
หนังเปนทุกข หรือทุกขเปนหนัง ไลกัน เน้ือเปนเน้ือ เอ็นเปนเอ็น กระดูกเปนกระดูก สัตว
ตายทิ้งเกลื่อนอยูตามถนนหนทาง เขาวาเขาเปนทุกขไหม มันเปนไปจากอะไร ไลกันไปไล
กันมา ไลเขา ๆ จนตรอกที่นี่ ทุกขพอมันพิจารณารอบแลวจิตก็ลงผึงเลย นั่นฟงซ ิ โกหก
ทานท้ังหลายเหรอ ทั้ง ๆ ที่ไฟกําลังไหมรางกายอยูนี่ เหมือนกับมันจะพังทั้งเปน แตหัวใจ
มันไมไดพัง มันผึง ๆ เลย ไมมีอะไรเหนือกําลังใจนะใหจําใหดี เอาตายก็ตายซัดกัน พอมัน
พิจารณารอบหมดแลวอะไรก็ตางอันตางจริง หนัง เน้ือ เอ็น กระดูกเขาก็เปนของเขา เขาไม
ไดวาเขาเปนทุกข อะไรเปนทุกข ตัวทุกขจริง ๆ มันก็ไมวามันเปนทุกข แลวอะไรไปรับ
ทราบมัน ไปหมายมั่นปนมือใหมัน เรื่องความทุกขเกิดอยูเวลานี ้ ไลไปไลมามันก็มาเขาหา
จิต ๆ นะซ ี

จิตเปนนักโทษก็ซัดเขาหาจิตอีก พอจิตรูรอบจิตก็ปลอย ทีนี้ก็ผึงเลยลง คืนแรกลง
สามหน ถาทุกขมากมันก็ลงไมนาน พอตอไป ๆ ก็ฟาด บางทีลงหนเดียวผึงลงเลย ถอน
ออกมาก็พิจารณาอีกพอดีสวาง นี่ละเรื่องความทุกขความทรมานที่เราไดนําออกมาชวยพี่
นองท้ังหลายอยูน้ีเราเอามาเลน ๆ เหรอ น่ังตลอดรุงพอความอัศจรรยเกิดข้ึนในคืนวันแรก
เลยทีเดียว จิตลงสวางจาข้ึนมาตามฐานะของคนมีกิเลสน้ันแหละ แตเราไมเคยเห็นเกิดมา 
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ความสุข ความอัศจรรยในหัวใจดังท่ีปรากฏอยูในขณะน้ีเราไมเคยเห็น เห็นแลววันน้ี ออ
ธรรมพระพุทธเจาอัศจรรยอยางน้ีเหรอ ๆ มันก็เปนกําลังใจซิ 

พอต่ืนข้ึนมาตอนเชาฉันจังหันเสร็จแลวก็เขาไปหาพอแมครูจารยม่ัน ไปก็เลาใหฟง
ทุกกิทุกก ี โอย ขึงขังตึงตังนะ ต้ังแตยังไมเคยรูเคยเห็นอะไรเลยน้ีก็เหมือนผาพับไว ลูก
ศิษยลูกหาข้ึนไปหาครูอาจารยน่ิมทุกอยางเลย วันน้ันไมน่ิมนะ ขึ้นไปคึกคักเลยทีเดียว 
กําลังใจ ไปก็กราบเรียนทานถึงเรื่องที่ฟดกับทุกขเวทนานี้ผึง ๆ ทานก็นั่งนิ่งฟง บามันข้ึน
แลววันน้ี คงวาง้ันแหละ ใสเปร้ียง ๆ จิตลงยังไงก็เลาใหทานฟง พูดดวยกําลังจิตมันของ
เลนเมื่อไร เหมือนเขาจะฆาจะฟนกันใหเปนเถาเปนถาน นี่กําลังของธรรม แสดงลวดลาย 
ของธรรม เหมือนเขาจะฆาจะฟนกัน แตเปนลวดลายแหงธรรมความอัศจรรยตางหากนะ น่ี
ละกิริยาของธรรม ผาดโผนแบบน้ีคือธรรม ผาดโผนแบบฆาฟนรันแทงเปนเถาเปนถานน้ัน
คือกิเลส ใหจําเอานะ 

พอเลาใหทานฟงเสร็จแลวน่ังหมอบ คอยฟงทานจะแนะทาไหน ทานจะวาไง พอตัว
เองจบหมดเรียบรอยแลวก็น่ังน่ิงฟง ทานก็ข้ึนผางเลย “เอาละท่ีน่ี” เราไมลืมนะ “เอาละท่ีน่ี
ไดหลักแลว เอาเลย รางกายอันนี้มันไมไดตายถึงหาหน” ทานบอกนะ “มันตายเพียงหน
เดียวเทาน้ันละ ทีนี้ไดแลว เอา อยาถอยนะ” ทางน้ีก็เหมือนหมาตัวหน่ึง พอทานวาอยางงั้น
ก็เหมือนทานยุ ทั้งจะเหาทั้งจะกัด เห็นใบไมแหงไมสดก็จะทั้งเหาทั้งจะกัด มันมีกําลังใจใช
ไหมละ เวนสองคืนบาง สามคืนบาง ลงนั่งตลอดรุง ฟดที่จะใหลงเปนอยางนั้นทุกวัน ๆ ขึ้น
ไปหาทานก็ใสเปร้ียง ๆ หนักเขา ๆ กลัวเราจะเลยเถิด เห็นไหมละ 

นั่งคืนแรกนี้ออกรอน กนนี้เหมือนไฟลน ไฟเผากนมันออกรอน พอคืนที่สองที่สาม
นั่งไปแลว จากออกรอนมันก็พอง จากพองมันก็แตก ฟงซินะ จากแตกมันก็เลอะหมดกน 
ไมสนใจ ถากิเลสไมแตกเปนไมถอย จะเอาใหกิเลสแตกกนแตกไมมีปญหาอะไร ซัดกัน 
พอหลายคืนเขาไป เวนสองคืนสามคืนน่ังตลอดรุง แลวก็ไปกราบเรียนทานอยางขึงขังตึงตัง 
ๆ น่ีความรูเห็นในธรรมท้ังหลายเปนของอัศจรรยสุดขีดแลว กิริยาอาการตาง ๆ นี้ขึงขัง
เปนไปตามกันหมด ไมมีการเก็บกิริยามารยาท มีแตแสดงออกตามความเปนของจิตที่มัน
แสดงความแปลกประหลาดยังไง เลาถวายทาน ทานก็ใสเปรี้ยงๆ   

ตอมาทานก็ออน ๆ ลง ทานไมคอยจะชมเชยมากนักละ ทานก็ฟง เรายังไมรูนะ 
“เออ เขาทานะ เอาเลย” หนักเขา ๆ นั่งถึง ๙ คืน ๑๐ คืน เวนเพียงคืนสองคืน สามคืนน่ัง
ตลอดรุง เวนสองคืนสามคืนน่ังตลอดรุง ไดความอัศจรรยทุกวัน ความจะเปนจะตายนี้ไม
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เสมอกัน ถาวันไหนพิจารณาจิตมันเกาะติด ๆ ๆ ไดงาย ลงไดเร็วผึง วันน้ันลุกข้ึนมาไปเลย 
ไมตองระวังตัว ทีแรกเราไมรูเร่ือง มันตายหมด จากน้ีไปน้ีตายหมดแลวนะ รางกายน้ีมัน
จากนี้ไปนี้ตายหมด ทางนี้ขึ้นมาด ีพอถึงเวลาจะลุก ๆ ขึ้นลมตูมเลย ลมแลวลุกไมขึ้น อาว 
ทําไมเปนอยางนี้ ขาก็ตาย อะไรก็ตาย ตายหมดแลว เราไมรู มันตายหมดแลวมันก็ไมเจ็บ 

พอลุกขึ้นมาก็ลมตูม ลมแลวลุกไมขึ้น โห ทําไมเปนอยางงี ้ขาเหยียดก็ไมออก ก็จับ
ขาดึงออก คอยดูจนกระทั่งมันกระดิกพลิกแพลงขา เหยียดเขาเหยียดออกก็ได คูเขามาก็
ไดทางไหนก็ได ทดลองดูแลวถึงลุกไปไดนะ น่ีเปนบทเรียน วันหลังมาถาวันไหนมันหัก
โหมมาก ๆ วันนี้จะตองเปนอยางนั้น เวลาจะลุกลองกระดุกกระดิกขาเงียบเลย เราตองจับ
ขานี้ดึงออกวางๆ ฟงซินะ มันตายหมดแลว จับขานี้ดึงออกวาง ๆ วางแลวทิ้งไวอยางงั้น
แหละ มันเหมือนของตายขานี่นะ จนกระทั่งมันนานแลวเลือดลมมันก็คอยเดิน ๆ มันคอย
กระดุกกระดิกขาไดแลวคอยคูเขามา แลวคอยเหยียดออกไปได จนกระทั่งแนใจวาลุกได
แลวคอยลุกไป น่ีบทท่ีสองมาเปนบทเรียนแลวนะ  

ทีแรกไมรู ลมตูมลุกไมขึ้น ครั้งที่สองมาตองเอากันอยางนั้น ถาวันไหนมันหักโหม
มาก ๆ คือวาคําวาหักโหมเวลามันเทากันน่ันแหละ ถึงตลอดรุงเทากัน แตการพิจารณา
ปญญาของเรานี ้ถามันมีความฉลาดแหลมคม รวดเร็วทันกับกิเลสอุบายตาง ๆ แลว วันน้ัน
มันก็ลงไดงาย วันน้ันไมบอบชํ้า มันขึ้นอยูกับใจนะ น่ังเวลาเดียวกันก็ตามนะ ถาจิตใจของ
เราวันไหนมันฝดมันเคือง มันพิจารณามันไมคลองแคลววองไว วันน้ันรางกายจะไดรับ
ความทุกขมากแสนสาหัสทีเดียว วันนั้นเวลาจะลุกตองไดจับขาดึงออก ทีน้ีสรุปความเปน
อยางนี้ไปตลอด วันไหนทุกขมากเปนอยางนั้น 

ทีนี้พอขึ้นไปวันสุดทายนี่นะ พอขึ้นไปกราบทาน น่ีเร่ืองท่ีเอาจริงเอาจังใหทานท้ัง
หลายฟงนะ พอขึ้นไปกราบทาน พอกราบเสร็จแลว “กิเลสมันไมไดอยูที่กายนะ กิเลสมัน
อยูที่ใจนะ” “กายมันเปนอันหน่ึง กิเลสมันเปนอันหน่ึง กิเลสมันอยูที่ใจ มันไมอยูที่กายนะ” 
ทานก็ยกสารถีฝกมามาใหฟง เราก็เห็นแลวในบาลี เขาฝกมา ถามาตัวไหนมันคึกคะนอง
ผาดโผนโจนทะยานมาก เขาจะฝกอยางเต็มเหนี่ยว ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินนํ้า
ไมใหกิน ฝกทาเดียว เปนก็เปน ตายก็ตาย มาตัวนั้นตองถูกฝกทรมานอยางหนัก จน
กระทั่งมานี้คอยลดพยศลง การฝกทรมานเขาก็คอยลดลง  

จนกระทั่งมานี้ฝกไดสัดไดสวนทุกอยางแลว เขาก็ปฏิบัติตอมาธรรมดา เขาไมไดฝก
อยางนั้น น่ีหมายถึงวาเราอยากใหทานพูดยอนหลังกลับมาอีก เวลาทานพูดเปร้ียง ๆ อยาก
ใหพูดวา เขาฝกมาเขาฝกอยางนั้น ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงมันถึงไมรูเรื่องรูราว อยากให
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ทานยอนกลับมาหาเรามันจะถึงใจ นั่นละตั้งแตบัดนั้นมาเราจึงไมนั่งตลอดรุง พิจารณาซิ
ทานท้ังหลาย นั่งถึงขนาดที่ครูบาอาจารยไดกระตุกเอาไวเลย ไมอยางงั้นมันจะเอาอีกนะ ไม
ถอยนะ เรื่องกนแตกไมสําคัญ ถากิเลสไมแตกจากใจแลวยังไงก็ไมถอย จนกระทั่งทาน
ยับย้ังเอาไว น่ีทานกระตุกใหยับย้ัง อยาใหเลยเถิด 

จิตใจเมื่อมันผาดโผนก็ใหฝกมัน ทรมานอยางหนักน่ีสมควรแลว ทีนี้เมื่อมันไดหลัก
ไดเกณฑทางดานจิตใจแลว การฝกทรมานก็ควรลดลงๆ ตามสวน ความหมายทานวาง้ัน 
แตทานไมไดวาใหเราอยางน้ีนะ ทานบอกแตมาเฉย ๆ ทานไมไดพูดยอนมาสอนเรา ถา
สอนเราก็ไมอยากใหทานสอนธรรมดา อยากใหวาหมาตัวนี้มันฝกกันยังไง อยากใหทานวา
อยางงั้น แตทานก็ไมวา ต้ังแตน้ันเราก็จับได แลวเราก็ไมเคยทําอยางน้ัน น่ีการฝกทรมาน
จิตใจ เอาจนกระทั่งกนแตกกนเลอะ เปนยังไงพิจารณาซิ กําลังของใจเปนของสําคัญนะ  

เราเอาจริงเอาจังทุกอยางทําอะไร การชวยชาติบานเมืองเราก็ชวยอยางน้ันเหมือน
กันนะ ทําจริงจังทุกอยางตอพี่นองทั้งหลาย เพราะฉะน้ันจึงวาเงินน้ีพ่ีนองท้ังหลายบริจาค
มาทั่วประเทศไทย แมบาทหน่ึงเราไมเคยไปแตะเลยนะ วาเอามาเปนความมัวหมอง เปน
ทุจริต ไมสวางกระจางแจงในจิตใจ ไมบริสุทธิ ์เราไมเคยแตะ เราขนาดน้ันเลยนะ เก็บหอม
รอมริบ พิถีพิถันในการเงินการทองทุกบาททุกสตางค แลวเงินเขาสูธนาคารน้ันเราเปนผูถือ
บัญชีเอง บัญชีฝากธนาคาร เราเปนผูส่ังเก็บส่ังจายแตผูเดียว ไมใหใครมาทําแทนเราได
เลย กลัววาเงินเหลาน้ีจะร่ัวไหลแตกซึม จะไมสมเจตนาของเราที่ชวยโลกดวยความเมตตา 

ดวยเหตุนี้เองเงินทุกบาททุกสตางคจึงไมมีในความทุจริตของเรา มีแตความบริสุทธ์ิ
ลวน ๆ จายออกไปมากนอย เราพิจารณาเหตุผลเต็มสัดเต็มสวนแลวเอาจายออก ๆ อยาง
ทั่วประเทศไทย เงินสดท่ีพ่ีนองท้ังหลายบริจาคไดนําเขาซ้ือทองคําเขาสูคลังหลวงรวมแลว
เรียกวา ๙๔๑ ลานเทาน้ันเอง นอกนั้นก็ออกชวยพี่นองชาวไทย เชน การชวยคนทุกขคนจน
ตามโรงพยาบาล คนเจ็บไขไดปวย เราเปนเจาของคนไข เขามาขอฝากเนื้อฝากตัวเปนคน
ไขเม่ือไรเรารับทุกราย ตลอดถึงการสรางสถานสงเคราะหโรงรํ่าโรงเรียน ท่ีราชการตาง ๆ 
โรงพยาบาลต้ัง ๒๐๐ กวาโรง เราชวยมาตลอดอยางน้ี  

เงินของพี่นองทั้งหลายเราไมเอามาเปนของตัว เราพอทุกอยาง เราไมเคยแตะอะไร
เลย เราชวยโลกเราไมไดชวยดวยความหิวโหยนะ จะแอบอยูแอบกินกันนั้นเราไมม ีเราชวย
อยางน้ีทานท้ังหลายไดทราบไวเสีย วาเราชวยยังไงเราชวยโลก ควรท่ีจะสรุปเร่ืองของเราท่ี
ไดชวยโลกมานี้ เงินทุกบาททุกสตางคเราออกทั่วประเทศไทย ตามโรงรํ่าโรงเรียน สถาน
สงเคราะห ท่ีราชการตาง ๆ ทั่วไปหมด ไปที่ไหนคนทุกขคนจน แมที่สุดหม ูหมา เราก็จะ



 ๘ 

ชวยเวลาน้ี ชวยหมาใหอาหารหมา สงไปเดือนหนึ่งเทาไรกี่แหง เดือนหนึ่งเทาไร ๆ ๆ เรา
สงไปอยางงั้นตลอด  
  เราชวยขนาดน้ันนะ เราไมชวยธรรมดานะ เราไมเอาอะไรเลยฟงซินะ เงินของเรา
เองที่พี่นองทั้งหลายบริจาคก็ลงอันเดียวกันหมด ทุมลงเพื่อชาติบานเมือง เพื่อคนทุกขคน
จนทั้งหมด เราไมเคยแตะเลยนะ เงินเขามาถวายเราก็ดี อยาวาแตเงินสวนรวมท่ีพ่ีนองท้ัง
หลายบริจาคผานเราน้ีเลย เงินของเราเองท่ีเขามาบริจาคใหใชตามอัธยาศัย เราก็ไมเคยไป
ยุง เพราะเรามีอยูทุกอยางแลวยุงหาอะไร ผูจนจนจะตาย ตองมองดูหัวใจกันซิ ความทุกข
ความจนตองหวังพึ่งผูอื่น แมแตเศรษฐียังหวังพึ่งพวกคนงานใชไหมละ คนที่เปนเศรษฐีไม
มีคนงานเปนเศรษฐีไมไดนะ คนงานก็อาศัยเศรษฐ ี เศรษฐีก็อาศัยคนงาน ลูกนองผูใหญ
อาศัยซึ่งกันและกันตลอดมา อฺญมฺญํ.อาศัยกันมนุษย  

เมื่อเปนอยางนั้นแลวตางคนตางใหมีแกจิตแกใจตอกัน อยาเยอหยิ่งจองหองตอกัน
ที่เปนเพื่อนมนุษยเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันไมเกิดประโยชนอะไรเลย ใหมองดูหนากัน ไม
วาเด็กผูใหญ ใครเปนความทุกขความจนท่ีควรชวยเหลืออะไรไดบางใหชวย จิตใจอยาจืด
จางวางเปลาอยูเฉย ๆ ดวยความตระหน่ีถ่ีเหนียว เขากับใครไมได คนๆ น้ันเปนคนหมด
คุณคาหมดราคา หนักแผนดิน อยูใหหนักแผนดินเปลา ๆ อยูกับโลก โลกอาศัยไมได อยูที่
ไหนพอที่ไดอาศัยก็ใหเขาไดอาศัยซิเรา 

ทีน้ีเม่ือเราปฏิบัติตนอยางน้ัน ฟาดจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจ ดวย
ความพากเพียรประเภทน้ีแหละ ไมมีคําวาหยุดวาถอย จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นออกจาก
ใจ จิตใจไดสวางจาขึ้นมา ก็ไดบอกใหพี่นองทั้งหลายทราบแลว มาโกหกกันเหรอ วันท่ีเทา
ไร เดือน เวลาเทาไร ๆ บอกหมดแลว ตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้น จิตใจสวางจาข้ึนมาในหัว
ใจดวงน้ี หลังจากน้ันมาก็แนะนําส่ังสอนเงียบ ๆ ไปธรรมดา 

พอชาติบานเมืองเราเกิดความหว่ันไหวโยกคลอนท่ีจะลมจมน้ี มาพิจารณาดูแลว 
จนกระท่ังไปคนเอาหลักใหญมาจากสวนใหญโนนนะ ติดหนี้ติดสินเขาเทาไร ๆ รองโกก
เลยหลวงตา นี่ละจึงไดประกาศออกมาวา เอา จะเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย จึงไดเปนผูนํามา
ต้ังแตบัดน้ันดวยความสัตยความจริง เปนความซื่อสัตยสุจริตตอพี่นองทั้งหลายรอย
เปอรเซ็นต ลานเปอรเซ็นตเรา เรียกวาเราไมมีอะไรกับโลกน้ีวาอยางน้ันเลย มีแตชวยโดย
ถายเดียว ๆ เทาน้ัน แลวพวกเรานี้มันเปนยังไงอยากถามหาพี่นองชาวไทย ไอผูที่เปนหัว
หนา 



 ๙ 

เราไมไดทวงบุญทวงคุณนะ เราพูดในฐานะท่ีวาเราเปนหัวหนาไดอุตสาหพยายาม 
แลวพี่นองทั้งหลายมองหนามองหลังอะไรบางหรือไม หรือเห็นท่ีเขาวางขันบริจาคท่ีไหน
เพ่ือชวยชาติบานเมืองแลวหย่ิง ๆ ง้ันเหรอ นี่ตัวจะฉิบหายตัวจะทําใหชาติไทยจมคือตัวดู
ถูกเหยียดหยามตัวเองชาติไทยของตัวเองโดยไมรูตัว ท่ีเขาใจวาตัวน้ีใหญ การบริจาคเปน
คนขอทานตัวนี้ใหญจึงหยิ่ง น่ัน แลวเวลาชาติไทยจมเราเกงมาจากท่ีไหนมีไหม ใหพิจารณา
ซิ ตองตางคนตางชวยเหลือกันซิมนุษยเรา เวลาน้ีเปนเวลาคับขันท่ีเราจะชวยบานชวยเมือง
ของเรา โดยมีความพรอมเพรียงสามัคคีเปนหลักตั้งไวเลย  

ทางบานเมืองเขาก็อุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถของเขา ทางฝายรัฐบาลก็
เต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนกัน เฉพาะนายกฯ แทบจะไมมีเวลาหลับนอนนะ หัวหมุนต้ิว ๆ 
เวลาน้ีก็ยาเสพยติด แลวใครต้ังแตเปนนายกฯ มานี้กี่ปกี่เดือน เอา พูดเปนอรรถเปนธรรม
ซิ กี่ครั้งกี่หนเปนนายกฯ มาน่ี ใครเปนผูที่ไดทําหนาที่เพื่อพี่นองทั้งหลายใหมีคุณคามีราคา
เปนในนามของมนุษย และมีคุณคาประจํามนุษยบางมีใคร คือปราบยาเสพยติด ยาเสพย
ติดนี้ตัวมหาภัยตอชาติไทยทั้งชาติเลยทีเดียว แลวใครเปนผูปราบปราม มีตั้งแตเงียบ ๆ 
เหงา ๆ ครั้นจะทํารุนแรงลงไปก็จะไมไดสะแตกตับปอดเขาละซ ิคนช่ัวมันก็จริง คร้ันไปจับ
มัน มันก็ย่ืนใหสัก ๕ บาท ๑๐ บาท ๒ สลึง เขาใจไหม ทางนี้ก็พอใจ จะทํามันรุนแรงก็กลัว
จะไมไดสะแตกเงินกับมัน ก็เลยปลอยใหพวกนี้กินบานกินเมือง กินบานกินเมืองคืออะไร 
มันจะกลืนหมดทั้งประเทศนั้นละยาเสพยติดเขาใจไหม มันจะกลืนไปหมดนี ่ ระบาดสาด
กระจายหมดทั่วประเทศไทย จนมองดูชาติไทยจะมีแตคนขี้ยา  

คนกินยาเสพยติดหมดคุณคาหมดราคา น่ีนายกฯเราคนน้ีข้ึนมาเปนยังไง เอาจริง
เอาจังเอาเต็มเม็ดเต็มหนวยเลยเวลาน้ี เราเห็นชัดเจนอยางน้ีละ นี่เปนยังไงเปนผลยังไง
บาง ก็พอจะเปนผูเปนคนขึ้นมา นี่จะไมใหชมจะวายังไง เรื่องธรรมตองชม ผิดตองบอกวา
ผิด ถูกตองบอกวาถูกเราพูดเปนอยางอื่นไปไมได ธรรมพระพุทธเจาไมมีใหพูดเปนอยาง
อื่น ตองพูดตามความสัตยความจริง เปนยังไงเปนอยางนั้น น่ีก็ทราบวาเอากันอยางหนักที
เดียว แทบเปนแทบตายทีเดียวนะ ไอพวกยาเสพยติดนี ่โอย.พิลึกพิล่ันเลยนะ เวลาน้ีก็คอย
ไดผลเปนที่พอใจขึ้นมา แลวมีนายกฯ คนไหนที่มาตั้งตัว เอาตัวสละชีวิตแบกชาติทั้งชาตินี่
เลย มีนายกฯ คนไหนพิจารณาซิ 

ไมยกยอคนดีจะไปยกยอคนชั่วพวกเปรต พวกผีอยางน้ันเหรอ ปลอยใหมันกินบาน
กินเมืองเหรอ แหม คนน้ีกินเกงนะ คนน้ันสูคนน้ีไมได ๆ ยอกันไปอยางน้ันเหรอ สุดทาย
บานเมืองของเราจมไปหมดแลวดีแลวเหรอ อยากถามวาอยางน้ันเขาใจไหม อันน้ีเขาร้ือ



 ๑๐ 

ฟนบานเมืองแบกคนทั้งชาติทุกแบบทุกฉบับ อยูในนายกฯ หมด นายกฯ เปนหัวใจ ไมมีเว
ล่ําเวลาเลย ไมทราบวากินเวลาไหนนอนเวลาไหน น่ีเราไมเห็นคุณคาของคนดีท่ีอุตสาห
พยายามชวยชาติบานเมือง เราจะเห็นคุณคาของใคร หรือเห็นคุณคากับหมาตัวข้ีเร้ือน ตัว
หาลักหาขโมยกินเกง ๆ น้ันเหรอ คนก็หาตัวคนหากินตับกินปอดเขาเกง ๆ ตั้งมาใหเปนผู
ใหญเทาไรยิ่งกินตับกินปอดคนทั้งชาติบานเมืองจนจมไปอยางนั้นเหรอ คนที่จะชวยชาติ
บานเมืองและกําลังชวยชาติบานเมืองอยางน้ีไมเปนคนดีบางเหรอ 

ถาเราตองการคนดีเพื่อชาติไทยของเรามีความแนนหนามั่นคงตองชม ใครดีตองชม
วาดี จะไดมีกําลังใจทําการทํางาน กําลังใจเปนสําคัญนะ คนหน่ึงทําแทบเปนแทบตาย คน
หน่ึงมาตําหนิติเตียน คอยถีบคอยยันมันไมมีกําลังใจนะคน แลวบานเมืองจมไดนะ ใหตาง
คนตางชมเชยสรรเสริญและชวยกันทุกวิถีทางในทางความท่ีเปนประโยชนแลว อยางนั้น
เรียกวาเปนผูรักชาติ แลวรักชาติรักตัวเอง แลวก็พรอมเพรียงสามัคคีกัน น่ีบานเมืองเราจะ
ขึ้นได ใหพากันเขาใจเอานะ นี่ละหลวงตาชวยพี่นองทั้งหลายชวยอยางนี ้ เต็มกําลังความ
สามารถน่ันแหละ 

เพราะฉะนั้นจึงอยากถามนะ เห็นมีการเร่ียไรการทําบุญทํากุศลท่ีจะชวยชาติตัวเอง
แลวหย่ิง ๆ มันดูไมไดนะ เราดูไมไดจริง ๆ มันจืดมันชืดเอาเสียเหลือเกิน อันนี้ผูที่ชวย
ชาติบานเมืองก็ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวคอยถีบ คอยยัน คอยเตะ คอยจุด คอยเผาอยู
ตลอดเวลา อันนี้ก็พวกเปรตในชาติไทยของเรา อยูใหหนักแผนดินไทยทําไม ใครเปนเปรต
น่ีเข่ียมันลงทะเลไปอยาใหมันเหลือเลย ใหยังมีตั้งแตคนดีสรางความดีใหแกชาติบานเมือง
จะไดมีความเจริญรุงเรือง ใหพากันจําเอานะพ่ีนองท้ังหลายนะ นี่ละที่ไดชวยชาติบานเมือง 
เราก็ชวยเต็มความสามารถ ทางรัฐบาลก็เต็มกําลังความสามารถ เรายังหาที่ตองติไมได
เวลาน้ี รัฐบาลคนปจจุบันท่ีอุตสาหพยายามชวยพ่ีนองท้ังหลายอยูน้ี ไมไดหวังประโยชน
อะไรเลย เอะอะ ๆ ก็เขาถึงกอน ๆ ๆ เลย แลวหาผูใหญท่ีไหนหาอยางน้ี งานการอะไรเห็น
หาตั้งแตวาถามีเขาไปฟองรอง เขาไปขอความชวยเหลือตองไปลําดับนั้นสั่งไปทางนั้น ส่ัง
ไปทางนี้ สั่งไปทางโนน ๕ ปจนไมมีอะไรเหลือ หมดซากแลวถึงวายังไง จะวายังไงก็มีแต
ซากจะวายังไงเขาใจไหม  

แลวนายกฯคนน้ีเปนยังไงพิจารณาซิ พอเอะอะถึงแลว ๆ น่ัน ถึงแลว ๆ เปนยังไง
พิจารณาซิ ควรชมหรือควรติ เอา พิจารณาซิ ถาหูคนตาคนตองชม หลวงตาน้ีเรียนธรรมมา
จากพระพุทธเจา พระพุทธเจาพาชม ชม คนดีตองบอกวาด ีคนชั่วตองบอกวาชั่วใหจําเอา
นะ เอาละพอ โอย.เหน่ือยมาก  



 ๑๑ 

สรุปทองคําและดอลลาร เมื่อวันที ่๗ เม่ือวานน้ี ทองคําได ๕๐ สตางค ดอลลารได 
๓๖ ดอลล   รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมดเวลานี ้  ที่มอบแลวและยังไมไดมอบ ไดทองคํา 
๕,๖๗๖ กิโล กรุณาทราบตามน้ี นี่ทั้งรวมที่เขาคลังหลวงแลวและยังไมไดเขา ทองคําที่เขา
คลังหลวงแลวท้ังหมดเวลาน้ีได ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึงนะ ดอลลาร ๗ ลาน ๒ แสนดอลล ท่ีเรา
ไดมาเพิ่มเติมอีกหลังจากมอบแลวตั้งแตวันที่ ๑๐ มานี้ได ๑๑๖ กิโล ๔๓ บาท ๘๗ สตางค 
ดอลลารได ๑๑๐,๘๓๘ ดอลล ทีนี้รวมทองคําทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนทองคํา 
๕,๖๗๖ กิโล หรือ ๕ ตัน ๖๗๖ กิโล ดอลลารได ๗,๓๑๐,๘๓๘ ดอลล นี่ก็ผลงานของพี่
นองท้ังหลายท่ีรวมกันบริจาคดวยความรักชาติ และเขาสูคลังหลวงท้ังน้ันแหละ ความมุง
หมายของหลวงตาที่เปนผูนําพี่นองทั้งหลายนั้น ไดประกาศออกใหทราบท่ัวหนากันแลววา 
ในการชวยชาติคราวน้ีขอใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน เวลาน้ีเราไดจวนจะถึง ๖ ตันแลวนะ 
แลวดอลลารก็คงคิดวาไมต่ํากวา ๑๐ ลาน เวลาน้ีได ๗ ลานกวาแลว 

ขอใหพี่นองทั้งหลายตางคนตางอุตสาหพยายาม ใหไดทองคําตามที่หัวหนาได
ประกาศ คือทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน แลวดอลลารก็คงไมต่ํากวา ๑๐ ลาน ถาไดตามนี้แลว
เมืองไทยของเราจะสงางามสูงขึ้นเปนลําดับ ทองคําพี่นองทั้งหลายที่อยูตามขอมืออยูตาม
คอนี ้ปลดออกจากนี้แลวจะสงางามครอบประเทศไทยนะ เขาใจเหรอ น่ีละเปนคุณคาอันสูง
สงมากที่สุดสมเกียรติของเรา ที่แตกอนมันกําลังจะจมใน ๓-๔ ปผานมาน้ีนะ แลวเวลาน้ี
กําลังฟนฟูขึ้นทุกอยาง ๆ จึงขอใหไดเต็มจํานวนที่นี่แลวจะมีความสงางามมากในชาติไทย
ของเรา กรุณาทราบดวยกันทุกคนนะ เอาละเอาแคน้ันละวันน้ี  

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

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


