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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๗ กุมภาพนัธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 
ควรจะเอาแบบโพธิสัตวเปนผูนํา 

 วันนี้พระมาเราก็ไดมาทําบุญใหทานเปนบุญเปนกุศลอยางยิ่ง เร่ิมตนตั้งแตเมื่อ
วานนี้มา วาพระทานจะมาจิตใจสงไปทางกุศลๆ สงไปทางอรรถทางธรรมมาก เร่ือยมา
อยางน้ี ถาธรรมมีอยูในใจแลวใจจะชุมเย็น ถาไมมีธรรมแลวเอาอะไรมาใสก็รับไมไดใจ 
เปนฟนเปนไฟดวย ถาธรรมแลวชุมเย็นๆ เพราะใจนี้เปนฐานะอันเดียวกันกับธรรม กับ
บาปกับบุญ สองอยาง เขากันไดสนิท บาปและบุญเขาสูใจไดสนิท วัตถุส่ิงภายนอกเขา
ไมได เปนแตเพียงวาใจไปยึดเขา เผาแลวก็มาเกิดความทุกขแกตัวเองเทานั้น เขาไมมี
อะไร ใจนี้ตัวดีดตัวดิ้น พอใจสงบเสียอยางเดียวเทานั้นอะไรสงบหมด ใจยุงเสียอยาง
เดียวอะไรกก็ลายเปนยุงไปตามๆ กนัหมด  
 สําคัญอยูที่ใจ ศาสนาใดที่สอนลงที่ใจมีไหมฟงซนิะ ตัวยุงที่สุดอยูที่ใจ และสงบ
สุขเลิศเลอที่สุดก็อยูที่ใจ ทานจึงสอนลงที่ใจ พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด
แลว ขอใหทานทั้งหลายยึดไปปฏิบตัิ การทําบุญใหทาน ดูหยาบๆ ก็ยังรูไดชัด การ
ทําบุญการใหทานการเสียสละเปนการเฉลี่ยเผื่อแผความสุขใหแกกันและกัน นี่เราดู
เผินๆ ก็เห็นไดชัด สถานที่ใดมีการสงเคราะหสงหาการดูแลซึ่งกันและกันสถานที่นั่น
รมเย็น สถานที่ใดคับแคบตีบตันที่นั่นเดือดรอน  
 ความเสียสละกับความเห็นแกตัวผิดกนัมากนะ ถาการเสียสละไปที่ไหนเย็นไป
หมด ถาความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ ไปที่ไหนรอนเปนฟน
เปนไฟ ไมมีใครอยากคบคาสมาคม นี่แถวทางของกิเลสเปนอยางน้ัน แถวทางของ
ธรรมไปที่ไหนสมัครสมานไดหมดเรียกวาธรรม การทําบุญใหทานนอกจากผูมา
เกี่ยวของไดรับการเสียสละจากเราแลวบุญกุศลเปนของเราๆ อันที่ออกไปนั้นเปนสวน
หยาบนะ วัตถุตางๆ ที่เราไปทานนั้นเปนสวนหยาบที่จะยังกุศลเปนสวนละเอียดให
เกิดขึ้นภายในใจ ใหพากันเขาใจ  
 วัตถุที่ทานไปนั้นไมไดขึน้สวรรค-นิพพานที่ไหน ความเสียสละออกไปจากใจนี่
จะหนุนเราใหไปสวรรคนิพพาน โดยอาศัยวัตถุหยาบเปนเคร่ืองหนุน ใหพากันจําเอาไว 
จอมปราชญทั้งหลายชมเชยตลอด ทานบารมี พระพุทธเจาทุกๆ พระองคมีทานบารมี
เปนพื้นฐานทุกพระองคไมเวนเลย การเสียสละเปนพื้นฐานสําหรับโพธิสัตวที่ปรารถนา
ความเปนพระพุทธเจา มีความเสียสละเปนพื้นฐาน เพราะฉะนั้นบริษัทบริวารทานจึง
มากทีเดียว บรรดาโพธิสัตวที่ไหนบริษัทบริวารมาก มากจริงๆ เพราะความเสียสละ 
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 เสียสละจนกระทั่งถึงชีวิตจิตใจทานก็เสียสละได เวลาไปจนตรอกจนมุมนี ้ เชน
พาเพื่อนฝูงบริษัทบริวารไปเที่ยวหากิน ถูกนายพรานเขาดัก เขาจะฆาใหฉิบหายหมด 
ทานเปนหัวหนาไปโพธิสัตว นี่ดูซิถาธรรมดาหัวหนาจะแหวกหนี ปลอยใหบริษัทบริวาร
ตายเรียบเลย นี้ไมเปนอยางน้ัน เวลาไปเจอขาศึกที่เขาดักขางหนาไมมีทางออกแลว 
จําเปนจริงๆ ไมมทีางออกทานสูเลย ทานเตือนบริษัทบริวารใหวิ่งยอนหลังใหหมด เรา
จะเขาสูสงครามคนเดียวตัวเดียว วิ่งเขาหานายพราน เขาดักหนาดักหลัง แทนที่จะพา
เพื่อนฝูงหรือใครวิ่งหนี ไมไปนะ นี่ละความเสียสละทาน  
 เตือนบริษัทบริวารเดี๋ยวนั้นใหวิ่งยอนกลับทั้งหมด เราจะเขาสูสงครามที่เขา
เตรียมจะฆาอยูแลว ทานวิ่งเขาไปเลยเชียว วิ่งเพนพานๆ ผานนายพรานคนนั้น ผาน
นายพรานคนนี้ ใครยิงก็จะถกูกันใชไหมละ ทานวิ่งสวนหนาสวนหลังเขาไปนั้น ทีนี้
นายพรานจะยิงจะทําอะไรมันก็จะถูกกัน สุดทายทานวิ่งผานไปไดเลย พวกบริษัทบริวาร
เอาตัวรอดไปไดหมด นั่นทานเสียสละ ในคัมภีรมี นี่ละโพธิสัตวความเสียสละ ถึงจะ
สละชีวิตทานยังเสียสละไดเลย บอกใหบริษัทบริวารใหหลบขางหลังทั้งหมด ทานจะเขา
ตอสู เขาจะสนใจกับทานเทานั้นเอง  
 ทีนี้เขาก็สนใจซิเพราะว่ิงเขาไปหานายพราน เคยมีที่ไหน สัตวทั้งหลายมันวิ่งหนี
เตลิดเปดเปง แตนี้กลับวิ่งเขาหานายพราน วิ่งชนนูนชนนี้ ทีนี้จะยิงที่ไหนก็ยิงไมไดมนั
จะถูกกัน วิ่งหลบหนาหลบหลังอยูตามบริเวณนายพราน ทางนั้นก็ชุลมุนวุนวายดูแต
สัตวตัวเดียวนี้ แทนที่มันจะวิ่งหนี มันวิ่งเขาหาคนหานายพราน คนนั้นจะยิงคนนี้จะยิง 
ยิงที่ไหนมันก็จะถกูพวกเดียวกัน พวกบริษัทบริวารก็วิ่งออกหมด ทานประกาศบอก
แลววาใหวิ่งยอนกลับใหหมด เราจะเขาสูจุดสําคัญคือสงคราม วิ่งเขาเลยนะ  
 สุดทายนายพรานจะยิงก็ยิงไมได มันจะถกูกัน เพราะทานวิ่งหลบไปตาม
นายพราน แทนที่ทานจะวิ่งหนีไมวิ่ง วิ่งเขาไปหานายพราน แลวยิงไมทันๆ หลบหนา
หลบหลังอยูนั้น ลูกนองทั้งหลายก็ออกไดไปไดเลย สุดทายทานเองก็ไมตาย เมื่อ
นายพรานกําลังชุลมุนจะยิง หลบหนาหลบหลังปบออกไปไดเลย พวกนายพราน
ทั้งหลายเลยอาปาก หมดหวัง พวกบริษัทบริวารไปไดหมด นี่เราพูดถึงเร่ืองความ
เสียสละของหัวหนา เชนโพธิสัตวเปนอยางน้ี ทานเสียสละ อะไรๆ อยางน้ีทานมอบให
บริษัทบริวาร ทานไดกินก็กิน ไมไดกินก็ไมกิน ความเห็นแกบริษัทบริวาร ถึงเวลาจะ
เปนจะตายทานเสียสละเลย  
 นี่ละคุณคาแหงความเสียสละของผูเปนหัวหนา ตองเปนนักเสียสละ ไมใชผูเปน
หัวหนาเปนหัวหนาที่เปนนักกอบนักโกย นักรีดนักไถ นักกนิหากินสิบ กินบนโตะ ใต
โตะ กินใตดินเหนือดินกินทุกแบบทุกฉบับ อยางสมัยปจจุบันนี้ก็มาโดนเอาเมืองไทย
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เรา หัวหนาของเมืองไทยมันเปนแบบไหน โพธิสัตวเปนหัวหนาบริษัทบริวาร ทาน
เสียสละใหลูกนองทัง้หลายเอาตัวรอด ทานเสียสละเขาไปหาแดนแหงความตาย 
ประกาศใหลูกนองบริษัทบริวารวิ่งกลับหลังใหหมด ทานเขาสูจุดที่จะเปนเพชฌฆาต 
สุดทายทานก็เอาตัวรอดได บริษัทบริวารรอดไดหมดเลย  
 พวกเรามันเหมือนบริษัทบริวารของหัวหนา หัวหนาคือใคร ในเมืองไทยเรานี้
เขาก็ตองบอกนายกฯเปนผูนํา เปนผูนําของพี่นองชาวไทยเรา พวกนี้นําไปแบบไหน ฟง
เสียงหูนี่มันเปอนมันเปรอะ ลางทั้งวันก็จะไมสะอาด ไมวาปากนอยปากใหญปากไหนๆ 
ออกมา เขาตําหนิหัวหนาคือทางนายกฯรัฐบาลทั้งน้ันๆ วากินทุกแบบทุกฉบับ ทั้งกินทัง้
กลืน ทั้งรีดทั้งไถ ทัง้ที่แจงที่ลับกินไปหมด ประชาชนราษฎรเลยจะตายกันเวลานี้ ผูนํา
ของชาวไทยเรากับผูนําแหงความเปนโพธิสัตวตางกันอยางไรบาง เราควรจะเอาแบบ
ฉบับของโพธิสัตวเปนผูนําของบรรดาสัตวทั้งหลายมาเปนคติตัวอยาง  
 ยอมเสียสละเราเปนหัวหนา เอาอดก็อด ตายก็ตาย นี่โพธิสัตวทานเสียสละอยาง
นั้นกับบริษัทบริวาร บรรดาบริษัทบริวารรักเคารพเทิดทูนที่สุดเลย โพธิสัตวใครไปแตะ
ไมได บริษัทบริวารเอาแหลกเลย รักนาย วาอยางนั้นเถอะ พวกเหลานี้ก็ตองเคยผานใน
ตํารับตําราพระไตรปฎกของพระพุทธเจา แตเวลานํามาใชมันเอาพระไตรปฎกยัดลง
สวมลงถานเสียหมด มันก็ออกทําหนาที่การงานเที่ยวรีดเที่ยวไถประชาชนทั่วประเทศ
เขตแดน จนไมมีตับมีปอดเหลือ ผูนําเฉพาะอยางยิ่งเวลานี้กําลังเหม็นคลุงแหงผูนําของ
ประเทศไทยเรา มันนําแบบไหนนะ หลวงตาบัวไมไดไปเห็นเวลานํา นํากันแบบไหนที่
นําบริษัทบริวารพี่นองชาวไทยเรา 
 เงินทองขาวของเศรษฐกจิอะไรตกต่ําลงทุกวันๆ จนจะไมมีบาทมีสตางคออก
จายตลาดแลว เงินเหลานี้มันไปไหนหมด ใครกช็ี้เขาไปในพงุใหญพุงหลวงของรัฐบาล 
มีนายกฯเปนประธาน เขาพูดใหฟงอยางน้ี เราไมไดหาเร่ือง มันเปนอยางไรนายกฯเรา
นี้ มันจะไมตายเหมือนโลกเขาเหรอ เราอยากถามอยางน้ันในฐานะที่เราเปนอาจารย
ของนายกฯ หลวงตาบัวนี้เปนอาจารยของนายกฯ นายกฯไมไดเปนอาจารยของหลวงตา
บัว  เราสอนดวยความเปนธรรมลวนๆ ใหอุมชูชาติไทยของเรา ซึ่งกําลังบีบบี้สีไฟถูก
บังคับจนหาทางออกไมได จะจมลงในทะเลหลวงกันทั่วประเทศไทย  
 เราจึงไดประกาศตนขอเปนผูนํา ไดนําพี่นองทัง้หลายขนทรัพยสินเงินทอง
เฉพาะอยางยิ่งเขาสูคลังหลวง ทองคํา ดอลลาร เงินสด กระจายออกทั่วประเทศไทย 
เรานําเขาทั้งนั้น ไมมีคําวานําออก นําตลอดๆ จากน้ันก็ออก ยกทานผูที่ควรจะเปนผูนํา
ได เชนอยางนายกฯทักษิณ เราไมไดเหยียบย่ํา เรายกเรายอ เห็นวาเปนผูมีฐานะอันดี
งาม เปนที่เคารพนับถือโดงดังแลวในประเทศไทย วาไมมีใครที่จะมีเงินมีทองขาวของ
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มากยิ่งกวาบริษัทหรือสกุลชินวัตร เขาบอกวาสกุลชินวัตร เราก็เอาอันนี้ละมาพิจารณา 
นี่ฐานะสูงมาก  
 คิดวาเมื่อมีฐานะ อะไรก็ตองไมอดอยากขาดแคลน จะไดชวยพี่นองทั้งหลาย
เต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยเหลือกันฉุดลากจากความลมจมฟนฟูขึ้นมาสูความเปนคนไทย
อิสระดวยกัน เพราะอํานาจแหงความดีความเดน ความมั่งความมี ความเมตตาจิตของ
ผูนํา เราก็อุมก็ชู อยากใหขึ้นไปเพื่อจะไดแบงเบา เร่ืองความลมจมจะไดฟนฟูตัวขึน้มา 
นี่เราพูดจริงๆ ก็เราชมเชย เราหนุนจริงๆ หนุนนายกฯคนนี้ใหเปนผูชวยชาติบานเมือง 
 ครั้นหนุนขึ้นมาแลวทีแรกก็รูสึกวาดี ไดยินดี เราก็ชมเชย เออ สมเจตนาๆ ครั้น
ตอไปๆ แลวพลิกไปพลิกมาเวลานี้ประชาชนเขาโจมตีนายกฯเสียแหลกทั้งประเทศ ก็
เปนอันวาโจมตีหลวงตาบัวดวย เพราะหลวงตาบัวชมเชยคนที่เห็นแกตัว ชมเชยคนพุง
หลวง ชมเชยยักษผีใหกินบานกินเมอืง ซ้ําเตมิเขาไปอีก หลวงตาบัวก็เสียหนาเลยนะ 
เราพูดเวลานี้เราไมไดพดูดวยความมีหนามีตา เราพูดดวยความเสียหนาเสียตาที่ยกลูก
ศิษยขึ้นใหชวยชาติบานเมือง กลับกลายเปนยักษเปนผีกินบานกินเมืองไป หลวงตาก็
เลยกลายเปนอาจารยยักษใหญกินประเทศชาติบานเมือง เรารูสึกสลดสังเวชนะ ใหทาน
ทั้งหลายพิจารณา เปดใหชัด เก็บความรูสึกนี้ไวมานานแสนนาน ไมเคยพูดเคยจาอะไร
เลย เมื่อมันมาสัมผัสควรที่จะพูดใหบรรดาพี่นองทัง้หลายไดทราบ ซึ่งเปนผูมีสวนได
สวนเสียดวยกันใหฟงทั่วหนากัน 

เราน้ีพยายามเต็มกําลังความสามารถ สวนที่เรานํา ธรรมนําโลกไมมอีะไรเปนที่
ตองติในหัวใจเรา นับแตทองคําลงมา สลึงหนึ่งก็ด ี บาทหนึ่งก็ดี  เราไมเคยแตะใน
ทองคํา เขาหมดรอยทั้งรอย ดอลลาร เงินสด เชนเดียวกันอีก เราไมเคยไปแตะ ชี้นิ้วได
เลยวาบาทหนึ่งที่หลวงตาบัวจะไปแตะไปตองเอามาเปนความทุจริต มัวหมองในตัวเอง 
บอกวาไมมีเด็ดขาด  
 นอกจากวามันสุดวิสัยที่เราไมรูไมเห็น มันหลุดจากการปกครองดูแลของเรา มัน
อาจมีได เชนอยางเราตักน้ําจากตุมนี้ไปใสตุมนั้น แลวมันก็หยดยอยไปตามทาง อาจ
เปนไดอยางนั้น แตไมใชจุดมุงหมาย จุดใหญเราตักตุมนี้ไปใสตุมนั้น น้ําในตุมเปน
จุดมุงหมาย สวนที่มันหยดยอยจากนี้ไปนั้นมันก็จําเปน สุดวิสัย อันนี้หากจะเปนก็เปน
แบบนั้น เปนแบบน้ําที่หยดยอยลงโดยที่เราไมรูสึกตัว เราชวยชาติเราชวยเต็มกําลัง
ความสามารถของเราอยางน้ี เราจึงไมมีที่ตองติ นี่ละธรรมนําโลกนําอยางน้ี เราจึงพูดได
เต็มปาก วาเรานํา นําจริงๆ ขนเขาทั้งนั้น ไมมทีางขนออก มีแตขนเขาๆ ตลอดเวลา 
นอกจากนั้นแลวก็ยังไมแลวเชนทองคําควรจะเสร็จสิ้นลงไปแลว ไดทองคําถึง ๑๑ ตัน 
๓๗ กิโล ความคิดของเรามันยังไมส้ินสุดเพียงแคนั้น เพราะเราไดเขาไปดูคลังหลวงเอง  
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 เมื่อไปดูคลงัหลวงแลวทองคําบกพรองมากทีเดียว ออกมาถึงไดประกาศลั่น 
เมื่อไดทองคาํเปนกอบเปนกําตามความตองการแลวก็ยังไมแลว ยังเปนหวงเปนใยใน
ทองคํา จึงขอบิณฑบาตรบกวนพี่นองทั้งหลาย ขอใหเปนทองประเภทน้ําไหลซึม แลว
ทองคําก็คอยไหลเขามาเวลานี้ เปนประเภทน้ําไหลซึม ดูไดเกือบ ๓๐๐ กิโลแลวนะ 
ประเภททองคําที่น้ําไหลซึม ความคิดอานของเราคิดเพื่อชาติบานเมือง ไมไดคดิเพื่อ
กอบเพื่อโกยเพื่อรีดเพื่อไถ คิดเพือ่จะหนุนเขาสวนใหญๆ ใหมีความแนนหนามั่นคง
ทั้งนั้น นี่ละเจตนาของเราและการขวนขวายของเรา ตลอดถึงการเทศนาวาการนี้ ๗ ป
เต็มแลว ออกเทศนทั่วประเทศไทย มีแตเจตนาที่จะฟนพี่นองทัง้หลายทางดานจิตใจ
และดานวัตถุใหเจริญรุงเรืองขึ้นไปตามๆ กัน เราทํามาอยางน้ีตลอด  
 ทีนี้เมื่อไดยนิไดฟงเสียงโลกนําโลกแลว นําไปเพื่อความลมจมรีดไถจนคนไทย
จะไมมีตับมปีอดเหลืออยูภายในตัวนี้เราก็สลดสังเวช เราในนามประชาชนทั้งประเทศก็
ตองพูดไดบางซิ เพราะเราเปนผูขนเขา แลวนี่มันมาขนออกใหเห็นตอหนาตอตา ดีที่
ไมไดยื่นปากมานี่ เราจะฟาดปากมัน ใครก็ตาม อยาวาแตนายกฯ เทวดานายกฯเราก็
ฟาดปากมันได เพราะมันทําผิด เขาใจไหม การฟาดปากอยางมากก็เจ็บปากนิดหนอย 
ไมไดลงนรกเหมือนมันไปสรางความชั่วชาลามกใหแกคนทั้งชาติ ซึ่งเขามีหัวใจ สมบัติที่
เขามาบริจาคทานมากนอย ถอดออกมาจากความรักความสงวนนี้ออกมาเปนความ
เสียสละเพื่อชาติคือสวนรวม ไมเห็นใจเขาอยางน้ีเห็นใจเขาอยางไร  
 เพราะอยางน้ันถึงวาเอาบางซิเวลาที่จะวา เราวาตามเหตุตามผลตามความไดยิน
ไดฟง ผูทีม่าเลาใหฟงมีแตผูมีศีลมีธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตไมใชจะมาโกหกเราใหไป
โจมตีรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ไมม ี เขาเอาความจริงมาพูด เขาบอกเปนความจริง
อยางน้ัน ไอเลหเหล่ียมรอยสันพันคมที่รัฐบาลยักษใหญกินอยูเวลานี้เขาแจงไปหมด 
แตเราขี้เกียจฟง มันหายไปแลวก็หายไป แตส่ิงที่มันยังไมหายก็คือความเจ็บแคน
ภายในจิตใจของประชาชน ที่จะเปนแผลฝงลึกอยูในหัวใจ  
 เราจึงไดพูดอันนี้ออกมา ใหรูหัวใจเขาหัวใจเรา คนทุกคนมีหัวใจ แมแตหมามัน
ก็มีหัวใจ ทําไมเราเปนคนทั้งคนวาเปนผูนําของประเทศ ทําไมจึงพาประเทศใหลมจม
ดวยเศรษฐกิจของบานของเมือง ทุกอยางเงินทองไหลเขาไปแทนที่จะเปนเครื่อง
อุดหนุนชาติของตน กลับกลายไปเผาชาติใหลมจมลงไป เดินไปที่ไหนๆ เศรษฐกิจ 
การคาการขายเวลานี้ขัดของยุงเหยิงไปหมด แลวเงินมันไปไหนหมด ใครก็ชี้เขาไปหาวง
ใหญๆ แนะฟงซินะ วงใหญคือใคร วงรัฐบาล ชี้เขาไปลึกๆ กว็าวงนายกฯ เราจะไมพูด
อยางไรเมื่อไดยินอยางน้ันก็ตองพูดอยางน้ันซิ แลวเงินเหลานี้มันไหลเขาไป ไหลเขาไป
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นั้นกี่ลาน ๆ บางรายเขาบอกวาเทาไรหมื่นลานก็มี เดี๋ยวนี้นะเราก็ไดยิน เอาไปถลุงหมื่น
ลานก็มี 
 เหยียบไป กฎหมายบานเมืองไมสนใจ เหยียบไปเลย เราเปนใหญกวากฎหมาย
บานเมือง แตอยาลืมนะวาไมเปนใหญกวากฎแหงกรรม กรรมนี้เหนือมากที่สุด ใคร
อยาอวดนะ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมอีันใดมีอํานาจมากยิ่งกวาอํานาจแหงกรรมดีกรรม
ชั่วที่ทําลงไปแลว อันนี้หนักมาก เหนืออํานาจใด เราจะทําเหนือหัวใจคน เอาอํานาจบีบ
บังคับคนทั้งประเทศก็ตาม แตบีบบังคับกรรมดีกรรมชั่วของตนไมได อนันี้ละใหระวัง
ใหดี ใครเปนคนทําอันนี้นะใหระวังใหดี  
 คํานี้เปนคําของศาสดาองคเอกทุกพระองคยอมรับกันหมดแลว สอนออกมาวา 
นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดที่จะเหนืออานุภาพแหงกรรมดีกรรมชั่วไปได ฟง
ซินะ เราอยูในมุมไหนที่จะเหนือกรรมเหลานี้ไปได เราก็อยูในขายแหงกรรมนี้
เหมือนกัน ใหพากันระมัดระวัง เวลากอบโกยวากอบโกยรีดไถ แตเวลามันจมใครจะไป
ชวย เจาของทําเองน่ีนะ พากันจํา เราสลดสังเวชนะ อุตสาหพยายามชวยบานชวยเมือง 
การเทศนาวาการก็ฟงซินะ เร่ิมออกชวยชาติมานั้นเทศนมาตั้งแตบัดนั้น จนกระทั่งบัดนี้ 
กี่ป ๖ ป ๗ ปแลวนะ  
 ธรรมะนี้กระจายทั่วประเทศไทย แตก็ดวูาเปนผลเทาที่ควร การเทศนาวาการ
เปนผลเทาที่ควรตลอดมา แลววิทยุก็กระจายทั่วประเทศไทย ไมวาทางดานไหน 
อินเตอรเน็ต หรือวิทยุหรืออะไรออกทุกแงทุกมมุ ทางดานจิตใจนับวาไดรับการฟนฟู
ขึ้นพอประมาณ จากอรรถจากธรรมที่เราเสียสละเพื่อพี่นองทั้งหลายดวยความเมตตา 
ส่ังสอนมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ ก็ไดผลเทาที่ควร สวนสมบัติเงินทองกด็ังทาน
ทั้งหลายไดทราบแลว ตะเกยีกตะกายหามาอยางนั้นไดเขาสูคลังหลวงของเรา ก็รูสึกวา
อบอุนพอประมาณ ไดทองคํา ๑๑ ตัน เดี๋ยวนี้จะเขา ๓๐๐ กิโลนะ ๑๑ ตันกับ ๓๐๐ 
กิโล รวมทั้งประเภทน้ําไหลซึมเขาไป 
 สวนใหญเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ทองคําน้ําหนัก ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงน่ีเขา
เรียบรอยแลว ทีนี้ประเภทน้ําไหลซึมก็ ๒๐๐ กวากิโล นี่ก็จะไหลเขาทั้งน้ันดวยความ
ตะเกียกตะกาย ออดออนบิณฑบาตกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย ใหเขาสูหัวใจของชาต ิคือ
คลังหลวงของเรา สําหรับหลวงตาไมเอาอะไรแลว เราตะเกียกตะกายเพื่อพี่นอง
ทั้งหลาย เราไมมีแมเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาเพื่อตัวเอง เราบอกจริงๆ เราบอกไมมี เรา
พอหมดแลวทุกส่ิงทกุอยางทางดานวัตถุ ซึ่งเปนสมมุติทั้งมวล ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง 
ไมมีอะไรเหลือ เหลือแตวิมุตติหลุดพนอยูภายในจิตใจ  
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 เราสอนโลกเราจึงสอนดวยความเมตตาลวนๆ เต็มไปดวยบรมสุขภายในจิตใจ 
ไมไดสอนโลกดวยความทุกขความทรมาน เหมือนโลกทีก่ําลังไดรับความทุกขความ
ทรมานมาฟงคําสอนเราอยูเวลานี้ เราสอนดวยความอิ่มพอทกุอยาง เราไมมีทุกข เร่ือง
ทางดานจิตใจหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแตกเิลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ มีเหลืออยูบางก็ยอมรับ
กันในแดนสมมุติดวยกัน คือธาตุขนัธของเราเปนสมมุติก็มีเจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัว
รอน เวลานี้กําลังปวดเขา อันนี้ก็ยอมรับวามันปวดเขา อยากเหยียดก็เหยียด อยากคูกค็ู 
ดังที่เห็นอยูเวลานี้ เทศนเวลานี้ก็ดูเอาซี พวกอินเตอรเน็ตดูเอา  
 นี่เราตะเกียกตะกาย ธาตุขันธยอมรบัวาเปนทุกขเหมือนโลก ทรมานเหมือนกัน 
แตจิตใจเราไมมีเร่ืองความทุกข สอนโลกเราสอนดวยความภาคภูมิใจ สอนดวยบรมสุข
เต็มหัวใจเรา เราไมมีทุกข เพราะฉะนั้นจึงกลานําธรรมมาสอน หรือวาทาทายกองทุกข
ทั้งหลายไดดวยความเปนธรรม พากันจําเอานะ เราชวยชาติเราชวยอยางน้ีเอง เร่ืองการ
ถูกโจมตีแมพระพุทธเจาศาสดาองคเอกมี เขาจางวาน ยืนกันเปนแถว จางวานใหดา
พระพุทธเจา  
 เวลาเสด็จบิณฑบาต พระอานนทเดินตามหลัง ทั้งอายทั้งขวยทั้งเขินอะไรทุก
อยาง เรียกวาหนาไมทราบจะเอาไปไหน อายเขา เขาดาพระพุทธเจาตามสายทาง
บิณฑบาต พวกนี้เขาไมไดตั้งเจตนาดาแหละ เขาไดเงิน เขาเอาเงนิจางมาดา ไออูฐ ไอ
ลา ไอหัวโลนโกนคิ้ว ไอขอทาน ไอไมมีคาไมมีราคา ไอเลวไอราย วาพระพุทธเจา 
พระองคก็เสด็จบิณฑบาตเฉย พระอานนททนไมไหว ทูลอาราธนาพระพุทธเจาขอเสด็จ
ไปโปรดเมืองอื่นเถอะ เมืองนี้โปรดไมไดแลว มีแตคนดุคนดา โปรดไมไดแลวขอนิมนต
โปรดทางอื่น แลวจะไปทางอื่นเมืองอื่น ไปเมืองไหนละอานนทที่เขาจะไมมีปาก ฟงซิ
ทานวา 
 ไปเมืองไหนอานนท ถาเขามีปากเขาวาอยางน้ีเราจะไปเมืองไหน ไปเมืองนูน 
แลวเมืองนูนเขาก็มีปาก สุดทายพระอานนทก็ติด ไมมีทางไป เพราะไปที่ไหนก็มีปาก
ของเขา จะไมพนจากเขานินทาจนไดนั่นแหละ บอกวาเรานี่เหมือนชางใหญในสงคราม 
ไมมีความพรั่นพรึงหว่ันไหวตอลูกศรที่จะมาจากทิศตางๆ เราจะกาวเดินเพื่อชัยชนะใน
สงครามเทานั้น นี้เราก็กาวเดินเพื่อชัยชนะกิเลสของสัตวโลกโดยถายเดียวเทานั้น ดวย
ความเมตตาของเรา อานนทอยายุง  
 ถาเปนภาษาหลวงตาบัวนี้จะบอกวาอานนทอยายุง เดี๋ยวตีปากเอานะอานนท จะ
วาอยางน้ัน แตนี้พระพุทธเจากับหลวงตาบัวมันตางกันเขาใจไหม พระพุทธเจาทานทรง
สุภาพสมศาสดา หลวงตาบัวตัวเทาหนูแตมันเหมือนลิง ตบก็เร็ว ยังจะไปสอน
พระพุทธเจาอีกจะใหตบปากพระอานนท เอาละเขาใจเหรอ จําเอา 

  



 ๘

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

