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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

สมบัติมงคล 
กอนจังหัน 

พระมาเปนจํานวนมากในวัดนี้ ใหพากันตั้งอกตั้งใจตั้งหนาตั้งตาศึกษา ตา หู ใจ 
ไดเห็นไดยินนํามาคิดอานไตรตรอง อยาสักแตวามาอยูนะ วัดปาบานตาดเปนตลาดขาย
พระนะ ออกจากวัดปาบานตาด โห ของงายเหรอ เอาไปขายกนินะ ไมเปนหนาเปนหลัง
อะไร แลววัดนี้เปนวัดขายกินเหรอ วัดส่ังสมอรรถธรรม ทั้งเปนคติตัวอยางแกบรรดา
พระเณรทั้งหลายที่ไดตั้งหนาตั้งตาศึกษาตํารับตาํรากับครูบาอาจารยมา ก็ไดแนะนําส่ัง
สอนเต็มสติกําลังความสามารถทุกดานทุกทาง เพราะฉะนั้นผูที่มาศึกษาใหดูแบบดูฉบับ 
ดูครูดูอาจารย นําไปคิดไปอานและไปปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่งดานภาวนา 

ทานทั้งหลายอยากตั้งรากตั้งฐานได สติเปนสําคัญ พื้นฐานที่จะตั้งรากตั้งฐาน
จนกระทั่งถงึมรรคผลนิพพาน พนสติไปไมไดนะ นี่เฉพาะปจจุบัน นี่ไดผานมาหมดแลว 
เพราะฉะนั้นจึงนํามาสอนเพื่อนฝูงอยางกลาหาญชาญชัย เพราะไดผลเปนที่พอใจ
มาแลวจากวิธีที่กลาวนี้ สติเปนสําคัญ สติในวงความเพียรโดยเฉพาะจอเขาไปในจิต 
อยาใหมันเผลอไผลไปไหน 

จิตนี้ตัวคึกตวัคะนองที่สุด ไมมีอะไรเกินจิต ลิงรอยตัวสูจิตดวงเดียวของคนๆ 
เดียวไมได เร็วที่สุดจิตนี่ หลุกหลิกๆ ส่ิงที่จะทําใหมันหลุกหลิกคืออะไร คือตัวกิเลสตัว
หลุกหลิกใหญ กองทพัใหญมันอยูทีน่ั่นมันดันออกมาๆ ใหอยากคิดอยากรูอยากเห็น
อยากทุกอยาง ขึ้นชื่อวากิเลสความพอไมมี มแีตอยากตลอดเวลา ทานวาตัณหาคือ
ความอยาก ความทะเยอทะยานไมมีเมืองพอ คือกิเลส เอาแมน้ํามหาสมุทรมาเทียบ 
นตฺถิ ตณฺหาสมา นที สูไมได แปลออกแลว สูแมน้ําตัณหาไมได แมน้ํามหาสมุทรทะเล
หลวงยังมีฝง สําหรับตัณหาในหัวใจของสัตวโลกแตละดวงๆ นี้ไมมีฝงเลย 
ครอบจักรวาล ครอบแหงวัฏจักร นี้เปนอาณาเขตบริเวณที่กิเลสเรืองอํานาจทั้งน้ัน 

เพราะฉะนั้นเวลาตั้งความเพียรใหตั้งลงที่จิต มหาภัยมหาคุณอยูที่จิต เวลานี้
มหาคุณยังไมปรากฏ มแีตมหาภัยอยูภายในจิตใจของทกุคนๆ ทานทั้งหลายอยากเห็น
มรรคผลนิพพาน อยาหนีจากความเพียรนะ ความเพียรเดินตามแนวทางของศาสดาจะ
ถึงไมสงสัย ธรรมสั่งสอนนี้สอนเพื่อมรรคผลนิพพาน ตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งมรรคผล
นิพพานไมมอีะไรบกบาง นอกจากผูนํามาปฏิบัติเทานั้นเองจะบกบางๆ บกพรองๆ จน
กลายเปนความเหลวไหลไป 
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ผมเปนหวงเปนใยหมูเพื่อนมาก วัดนี้ก็ไมเคยบกพรองละพระ ไมขาด มาจากที่
ตางๆ มาศกึษาปรารภอรรถธรรม เอาใหจริงใหจังอยาเหลาะๆ แหละๆ ศาสนาของ
พระพุทธเจาไมใชศาสนาเหลาะแหละ องคศาสดาไมใชองคศาสดาเหลาะแหละ สงฆฺํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราเปนแบบฉบับที่เลิศเลอทั้งน้ัน ไมมีสรณะใดที่เหลาะแหละๆ 
พอที่เราจะยึดเอามาเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเองดวยอํานาจของกิเลสเผาธรรม นําเขา
มากิเลสเอาไปเผาเสียๆ ใหพากันตั้งใจปฏิบัตนิะ 

งานการผมไมคอยใหมีในวัดนี้ ผมรักสงวนหมูเพื่อนมาก รักสงวนเพื่ออรรถ
เพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน ซึ่งรอที่จะเปดเผยอยูภายในจิตใจของเรา ดวยอํานาจ
แหงความเพียรชําระกิเลสตัวมืดบอดออกใหหมดโดยสิ้นเชิง จาขึ้นที่นั่นละจิต จําเอา
ตรงนั้นนะ ไมมีอะไรที่จะครึจะลาสมัยธรรมพระพุทธเจา ลํ้ายุคล้ําสมัย ฟาดกิเลสขาด
สะบั้นลงไปทุกประเภทของกิเลส ไมมีกิเลสประเภทใดเหนือธรรมไปได ขอใหนําธรรม
มาปฏิบัต ิ

สติธรรมเปนสําคัญมาก ปญญาธรรมแทรกกันไปๆ วิริยธรรม ความอุตสาห
พยายาม ขนัติธรรม ความอดความทน ไมมีใครที่จะอดทนยิ่งกวาเพศสมณะ คือเพศ
ของพระ เพศของพระนี้เปนเพศที่ใครครวญ เปนเพศที่พินจิพิจารณา เปนเพศที่สุขมุ
มาก คือเพศของพระ สุขุมมาจากภายในใจ เพราะสติปญญาอยูภายในใจ นั้นละคลัง
แหงธรรมทั้งหลายจะอยูในนั้น แสดงออกมาก็เปนธรรมทั้งน้ันๆ  

ผมสงวนมากพระเณรในวัดนี้ไมใหทํางานทําการอะไร ดูซิเขตแดนมาแคบริเวณ
นี้ไมใหเขาไป เปนเขตสําหรับบําเพ็ญของพระเณรเราทั้งน้ัน ผมรักผมสงวนพระเณรเรา 
เราเคยปฏิบัติมาตามกําลังของเราเชนไร เราก็ปฏิบัติอยางนั้นตอหมูตอเพื่อน เฉพาะ
อยางยิ่งสถานที่ทําความเพียรไมใหใครไปยุงกวน ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ ทาน
ทั้งหลายจะไดเห็นธรรมที่เลิศเลอของพระพุทธเจา จากหัวใจที่มีความพากเพียรเปน
เครื่องสนับสนุน หรือวาชะลางส่ิงเลวรายทั้งหลายออกเปนลําดับลําดาไป ความสงางาม 
ความสวางจาจะขึ้นที่ใจ โลกน้ีไมมีอะไรเหนือใจที่ทรงอรรถทรงธรรมเต็มภูมิไปได 
ครอบโลกธาตุเลย ธรรมครอบโลกธาตุ อยูที่หัวใจของผูปฏิบัต ิ

เวลานี้มีแตกิเลสเหยียบอรรถเหยียบธรรม เหยียบหัวใจคน ธรรมไมปรากฏนะ
เวลานี้ ไปทีไ่หนมีแตกิเลสออกหนาๆ ไมวาทางวัดทางวาทางพระทางเณร ทางฆราวาส
ญาติโยม โลกทั้งหลายมแีตกิเลสเหยียบหัวทั้งน้ันแหละ พูดใหชัดเจน นี่ภาษาของธรรม 
ไมไดหยาบไดโลนอะไร พูดใหถึงใจ กิเลสมันหนักแนนมากทีเดียว เราจะทําออนแอ
ไมได ตองเอากันใหหนัก เรียกวาฟดกันใหเต็มเหนี่ยวเลย 
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ตั้งใจปฏิบัตนิะ วันหนึ่งๆ ไมมีงานอะไร ตั้งแตนี้ถึงวันพรุงน้ี ก็มีแตจิตกับ
สติปญญาฟดกันอยูตรงนั้น แลวกิเลสมันจะหนาแนนมาจากภูเขาลูกไหน มันจะเหนือ
ธรรมพระพุทธเจาไปได พังไมสงสัย ธรรมพระพุทธเจานี้เด็ดขาด ไมมธีรรมของใครจะ
เด็ดขาดยิ่งกวาธรรมของศาสดาองคเอก พระองคไดเปนศาสดาองคเอกมาเพราะธรรม
นั่นเอง ดังทีส่อนแลว ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา นี่พละ ๕ หรือ อินทรีย ๕ ความ
เปนใหญในการปราบกิเลสดวยธรรมเหลานี้ ใหญสุดยอด เอาไปปราบนะ ตั้งหนาตั้งตา
ปฏิบัติใหจริงใหจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ  

มองเห็นพระเห็นเณรอยาใหขวางตาเลยนะ ถาจิตมันขวางตัวของมันแลวแสดง
มากิริยาภายนอกมันจะขวางตลอด ถาจิตผูมีธรรมในใจ สติปญญาภายในใจแลวจะรู
ชัดเจนๆ มันออกมาแงไหนรูทันที ไมมอีะไรละเอียดยิ่งกวาธรรม ธรรมมองดูโลกดู
กิเลสน้ีมองดูไดอยางงายดาย ขอใหเปดใจนี้ออกเถอะ เวลานี้มันมองเห็นอะไรไมได มี
แตหลับตามอง หลับตามองคอือะไร  คือไมมสีติปญญา ใหกิเลสครอบตลอดเวลา 
เรียกวาหลับตามอง จึงหาความเฉลียวฉลาดไมได เอาละที่นี่ จะใหพร 

หลังจังหัน 

สรุปทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมถึงวันที่ ๒ มกรา ไดทองคํา ๒๑๕ 
กิโล ๕๔ บาท ๗๔ สตางค นี่ทองคําประเภทน้ําไหลซึม ถารวมกับทองคํา ๓๗ กิโลคร่ึง
ที่มอบแลวนั้นเขาดวยก็เปนทองคํา ๑๑ ตัน กบั ๒๕๓ กิโล ๒๑ บาท ๘๕ สตางค 
ทองคําที่เราไดชวยชาติ บรรดาพี่นองทัง้หลายรวมกันรวมกันชวยชาตินี้ ทองคําเราได
ทั้งหมดเปน ๑๑ ตันกับ ๒๕๓ กิโล ๒๑ บาท ๘๕ สตางค สําหรับทองคาํประเภทน้ําไหล
ซึม คอยซึมเขาๆ เพื่อหนุนคลังหลวงของเราซึ่งเวลานี้ยังบกพรองอยูมาก 

วันจะมาละ วันที่ ๓๑ ออกเดินทาง วันที่ ๓๐ หมอมอุยก็มาหาเราตอนเลิกงาน
หมดเรียบรอยแลว เลิกประชุม การเทศนาวาการผานไปเรียบรอยแลว ๓ ทุม หมอมอุย 
ผูวาการธนาคารชาติ ซึ่งรวมหมดบรรดาสมบัติทั้งหลาย เปนผูรับทราบตลอดทั่วถึงคอื
หมอมอุย เร่ืองเงินในคลังหลวง ทองคําอะไรๆ วันนั้นมาหาเรา มาเงียบๆ นะ กอนที่จะ
มาก็โทรมาบอกแลววาจะมาหาเรื่องกจิเฉพาะ ถามวาประมาณ ๓ ทุมทานจะวางไหม 
มาได เราบอกเลย วางไมวางเราไมบอก บอกวามาได ๓ ทุม 

คือ ๒ ทุมกเ็ลิกกัน เทศนาวาการทุกค่ําๆ ที่อยูสวนแสงธรรม แลวทางโนนโทร
มาถามถึงเร่ืองเวล่ําเวลา เราบอกใหมาไดเลย กม็าตามเวลา มาเลาเร่ืองทุกส่ิงทกุอยาง 
การเงินการทองทุกอยาง เลาใหฟง เราก็พอใจ แลวการรักษาก็เขมงวดกวดขันดี บางที
รูสึกวาจะรอนใจ พอไดยนิเราขูทางรัฐบาล ขูทางไหนเกี่ยวกับการเงินการทองเอาไปถลุง
ที่ไหนอีก พอดีหมอมอุยไดยินกลวัเราจะไปขนาบพวกนั้น เลยรีบโทรมาบอกเรา วาเขา
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ไมไปแตะแหละ หลวงตาขูไปก็เหมาะดีอยูแลว ขูไว เขาไมเขาไปแตะละวางั้น เขาเอาอยู
ขางนอก สําหรับในคลังหลวงทุกส่ิงทุกอยางทีธ่นาคารชาติรับผิดชอบทั้งหมดไมมีใคร
ไปแตะตอง เขาไปหา พูดกันทุกอยางๆ เรียบรอย ขอใหทานอาจารยสะดวกสบายใจก็
แลวกัน หากวามีอะไรๆ แลวจะรีบมาโดยดวน หรือโทรมาโดยดวน โทรเฉพาะโดยดวน 
บอกไมมีอะไร 

วาเปนที่ภูมิใจ บอกตรงๆ เลยวาการชวยชาติคราวนี้แหม เปนประวัติแหงชาติ
ไทยของเราอยางยิ่งทกุอยางๆ พูดจะเปนการยอเราหรือยอพี่นองทั้งหลายเราก็ไมทราบ
ไดแหละ หากทราบอยูลึกๆ ที่จะออกขางนอกไมคอยทราบไดแหละ บอกวาสมบตัิ
ทั้งหลายที่เขาสูคลังหลวงคราวนี้รูสึกวาเปนมงคลอยางมากทีเดยีว เปนฤทธิ์เปนเดช 
ทองคําเขาสูคลังหลวง ดอลลารเขาสูคลังหลวง เหลานี้หนุนเขาไปรูสึกทําใหทุกสิ่งทุก
อยางชุมเย็นไปหมดเลย วางั้นนะ ในคลังหลวงของเรารูสึกวาชุมเย็น เงินก็ไหลมาๆ เขา
สูคลังหลวง ก็ไมเคยเห็นแตกอน อันนี้ไมทราบมาแงไหนๆ หากไหลเขามาเรื่อยๆ 
ตั้งแตสมบัตทิี่หลวงตาพาพี่นองทั้งหลายเอาเขาสูคลังหลวงแลว บริษัทบริวารนี้ไหล
มาๆ พูดยากวางั้นนะ หากเปนที่อัศจรรย มันไหลเขามาเรื่อยๆ แลวเขามาอยูนั้นอบอุน 
สุดทายรวมลงแลวเรียกวาสมบัติของหลวงตา ที่พาพี่นองทัง้หลายนําเขาไปสูคลังหลวง 
รูสึกวาใหความอบอุนแกคลังหลวงมากมายที่สุดเลย ชุมเย็นไปหมด แลวใครไมมาแตะ
ตองไดพอวาหลวงตาบัวเทานั้น อันนี้เขาก็พูดเหมือนกัน ใครไมอาจมาแตะไดละ บอก
วาหลวงตาบัวเทานั้นหยุดหมดเลย กข็บขันดีนะ 

อาว เราเอาจริงๆ นะ คือเราปฏิบัติโดยความเปนธรรมทุกอยาง เราจึงบอกวา
กิริยาของเราที่แสดงออกตอพี่นองทัง้หลายหรือทั่วโลก เราไมมีพษิมีภัยออกจากหัวใจ
ของเรา ที่จะเปนพิษเปนภัยตอพี่นองทั้งหลายโดยการสั่งเสียอยางน้ัน หรือขูเข็ญดุดาวา
กลาวประเภทใด เปนธรรมลวนๆ เลย เราไมมีในหัวใจเราที่วาเปนกิเลส เปนเสี้ยนเปน
หนามที่จะสอดแทรกไปตามคําส่ังคําเสียคําดุดาวากลาวนี้เราไมมี มีแตเร่ืองธรรมลวนๆ 
เราพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยความบริสุทธิ์ใจเรา 

การชวยชาติเราก็ทุมลงหมดความสามารถของเราเลย คิดดูพี่นองทัง้หลายเคยมี
ที่ไหน วาสมบัติเงินทองที่พี่นองทัง้หลายนํามา นับแตทองคาํ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงที่
มอบเขาคลังหลวงแลว และดอลลาร ๑๐ ลาน ๘ แสนเทาไรลืมแลว สวนเงินสดไมได
มอบนะ กม็ีแตเอาไปซือ้ทองคําเขาคลังหลวง สองพันกวาลานเทานั้นแหละ นอกนั้น
ไมไดเขานะเงินสดเรา ออกชวยพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทย รวมทั้งหมดแลวบาท
เดียวเราไมเคยมีเจตนาแฝงนิดหนึ่ง เรียกวาบาทหนึ่งไมมีเลย ขนาดนั้นละเราบริสุทธิ ์



 ๕

การที่จะสั่งเสียอะไรตออะไรนี้เราจะพิจารณาของเราใหเรียบรอยกอน พิจารณา
เรียบรอยแลวออก ชองแคบชองกวางชองไหนๆ เราจะสั่งไปตามนี้ๆ 

อะไรที่มันแย็บขึ้นมาที่จะเปนความผิดนี้มันจะปดของมันทันทอีันนี้นะ หลัก
ธรรมชาตินี้ นี่เรียกวาเปนหลักธรรมชาติ บริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติ อะไรผานเขามามัน
จะปดของมนัเองโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นเรื่องมัวหมองอะไรที่จะมีตอพีน่องทั้งหลาย
เพราะเราเปนผูนํานี้ เรียกวาไมมีเลย เพราะเอาอันนี้เปนเกณฑ ความบริสุทธิ์เปนอยาง
นั้นนะ บริสุทธิ์สุดสวนจริงๆ เพียงแย็บเขามาในใจนี่มันจะปดของมันออกทันที ไมให
เขามาใกลชิดไดเลย ดวยเหตุนี้เองการจับจายทุกอยางๆ เพื่อพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศ
ไทยเราเราจึงพอใจ บริสุทธิ์ทุกอยาง จะจายมากจายนอยเปนไปดวยเหตุดวยผลๆ 
เทาไรจายไปเปนดวยเหตุดวยผล เรียกวาชอบธรรมๆ เราทําอยางน้ันตลอดมา 

ที่จะมีงุบงิบ บอกวามีไมไดในหัวใจดวงนี้ มันเปดเผยตลอดเวลา นี่ละเงินพี่นอง
ทั้งหลายทราบในการเปนผูนําพี่นองทัง้หลายคราวนี้ เราไดนําสุดหัวใจของเราทุกดาน
ทุกทาง ทางดานวัตถุกด็ังที่เปนมานี้มาโดยลําดับ ทางดานจิตใจเวลานี้ธรรมเทศนาก็
เปนไปตามที่เราคิดไวเรียบรอยผิดที่ไหนละ บอก เอา จะเปนผูนําคราวนี้ หลังจากรอง
โกกขึ้นแลว คิดดูซิรองโกก เปนภาพพจนขึ้นมาเหมือนวาพี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศ
ไทย ตลอดหมูหมาเปดไกอะไรหัวจอลงไปทะเลแหงความลมจมดวยกันหมด แลวจะทํา
ยังไง พิจารณาหาเหตุหาผล มันเปนยังไงเมืองไทยเรา ตั้งแตปูยาตายายพาถอพาพาย
มาจนกระทั่งปานนี้ ก็มาดวยความสงบรมเย็นจนลืมตัวก็ได เพราะมาดวยความสงบ
รมเย็นสมบูรณพูนผลตลอดมา แลวมาคราวนี้ทําไมจะลมจมกันทั้งประเทศ ไมยกเวน
หมูหมาเปดไก เจาของไปมันก็ไปกบัเจาของใชไหม เจาของจมมันกจ็มดวยซิหมูหมา
เปดไก เฉพาะอยางยิ่งหมาวิ่งตามเลย 

ก็ไมเคยมีมาตั้งแตตัง้เมืองไทยมานี ้ มันเปนยังไงเปนอยางนี้ แลวก็พิจารณา
คนควาหาเหตุผล ที่เปนอยางน้ีเพราะเหตุไร จะวาบานใดเมืองใดประเทศใด ประเทศ
ใหญโตรโหฐานขนาดไหนก็ตาม ที่จะเขามาบีบบี้สีไฟทําเมืองไทยเราใหลมจมไมมี แลว
มันมีที่ไหน ไลไปไลมากม็ีแตพวกเราเต็มอยูนี้ เปนผูฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัวทุกส่ิง 
การจับจายใชสอยไมมปีระมาณ เปนน้ําลนฝงๆ มันก็กดคนทั้งชาติลงไป เพราะคนทั้ง
ชาติเปนผูกดเอง ไมมีใครเปนคนทําใหเสียหาย ก็มีเมืองไทยเราเทานั้น 

เพราะฉะนั้นจึงวาไมมีใครเปนความผิด ชาติไทยของเราเปนผูผิดเอง เอา ใหฟน
ตัวใหม นี่ก็บอก การอยูการกินการใชการสอยใหรูจักประมาณทุกอยางๆ ส่ิงเหลานี้เปน
เพชฌฆาตสงัหารชาติไทยเราทั้งชาติใหจม ใหฟนอันนี้กลับคืน แลวชาติไทยเราจะฟน
ขึ้นมาๆ การแนะนําส่ังสอนก็ไปดวยกันๆ แลวนําทางดานวัตถุก็นําดังทีไ่ดเห็นมาแลว
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นั้นละ ทองคําตั้ง ๑๑ ตันของเลนเมื่อไร ไปหาไดที่ไหนหาไดงายๆ หรือ ทองคําน้ําหนัก
ถึง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง แลวยังทองคํา ๒๕๓ กิโลอีก เศษจาก ๑๑ ตันไปนะ เปน 
๒๕๓ กิโล ๒๑ บาท ๘๕ สตางค เราไปหาไดที่ไหน เขาสูคลังหลวงเรียบรอยแลว ๑๑ 
ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง สมบูรณพูนผลขึ้นเปนลําดับ 

อันนี้หมอมอุยพูดใหฟง ทองคําทานอาจารยเขาไปนั้นเหมือนวาสงางามครอบ
ไปหมดเลย เย็นไปหมดเลย ดอลลารที่เขาก็เหมือนกัน เหมือนกับวาเปนอะไรพูดยาก 
เปนรมโพธิ์รมไทรเปนอะไรครอบหมดเลย โหย เงินธรรมเงินศาสนาไมใชเร่ืองเล็กนอย
นะ เย็นไปหมด วางั้นนะ เงินเราขนเขาไปเทาไรๆ ก็ไมเห็นมีความหมาย พออันนี้เขาไป
มันครอบไวหมดเลย แลวชุมเย็นไปตามๆ กันหมด  นอกจากนั้นยังไหลเขามาๆ ตาม
เขามา อัศจรรยเหมือนกันนะ การที่หลวงตาไดนําชาติคราวนี้รูสึกวาเดนมาก เฉพาะ
คลังหลวงนี้เดนที่สุด ชุมเย็นไปหมดเลย นี่หมอมอุยมาพูดเอง 

จึงวาตายใจเลยกับเรา ทุกส่ิงทกุอยางไมวาทองคํา ดอลลาร เงินสดมา ไมไป
ไหนเลย ไปไมไดหัวใจดวงนี้ไมพาใหไป สมมุติวาความผิดมันแย็บเขามาปบนี้ปดทันที
เลยไมใหเขา จะมีแตความถูกตองดงีามเปนธรรมลวนๆ เวลาสั่งออกจะสั่งออกตามนี้
เลย ความผิดออกไมได  นี่ละเราเชื่อเราที่ไดนําพี่นองทัง้หลาย เชื่อขนาดนั้นนะ จึงวา
เปนประวัติการณอนัหนึ่งเหมือนกันในชาติไทยของเราที่ไดชวยชาติคราวนี้ ชวยชาติใน
ทางดานวัตถุมาแลว เวลานี้ธรรมกําลังออก ตั้งแตเร่ิมเทศนาวาการไปกับการประกาศ
ธรรมสอนโลก หรือวาการนําพี่นองทั้งหลายดวยทางดานวัตถุและนามธรรมนี้ไปดวยกนั 

ธรรมเวลานี้กวางขวางมากนะ วัตถุเราก็คอยยุติลงตามสวนของมันนั่นแหละ แต
ธรรมนี้กระจายออก ไมไดยุตินะธรรม กระจายออกไปหมด ที่ไหนๆ มีแตตั้งวิทยุๆ ทั่ว
ประเทศไทย เดี๋ยวนี้ทั่วแลว ภาคไหนๆ มีเหมือนกันหมด นอกจากนั้นยังออกไปทาง
เมืองนอกอนิเตอรเน็ตเตอแหน็ด เกิดมาแตโคตรพอโคตรแมหลวงตาบัวก็ไมเคยเห็น
อินเตอรเน็ตเตอแหน็ด เขาโกหกอยางไรเราก็มาโมกับเขา เขาพาโมเราก็โมซิ 

อินเตอรเน็ตทางเมืองนอกเขาวาไมไดฟงเขาอยูไมได บางคนติดจริงๆ เขาบอก 
มันกลอมอยูในหัวใจ มันติดอยูในใจ ชุมเย็น ถาไดฟงเทศนปบนี่มันซึ้งเลย อยางน้ันละ
ธรรม นี่ละธรรมออกมากกวาวัตถุนะ เวลานี้ออกทั่วโลก เราอยากจะพูดวาธรรมะเหลานี้
รูสึกจะมีแตเราเปนผูนําหนาๆ ครูบาอาจารยอะไรทานชวยสนับสนุนเล็กๆ นอยๆ แตที่
ออกหนาออกตาจริงๆ ก็คือเรา ออกไปทั่วแหละเวลาน้ี เราก็พอใจที่ไดสอนพี่นอง
ทั้งหลาย โดยเราไมหวังอะไรเปนเครื่องตอบแทน เราหวังแตหัวใจของพี่นองชาวพทุธ
เราเทานั้นเปนเครื่องตอบแทนธรรม บูชาธรรม เราตองการเทานั้น นอกนั้นเราไม
ตองการอะไร 
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วัตถุเงินทองที่ไดมาเหลานี้เราไมยุงนะทั้งๆ ที่เราดิ้นอยูนี้ ไดมาแลวจัดการดวย
เหตุดวยผลทุกอยางๆ เฉล่ียทั่วถึงกนัหมด เปนอยางน้ันนะ คราวที่ไปกรุงเทพคราวนี้ก็
เห็นไดชัด ไปที่สวนแสงธรรม ก็มีคนตาบอดมาสองครอบครัว ที่พี่นองทั้งหลายในสวน
แสงธรรมเห็นไดชัดเลย แตทางนี้จะไดยินทั่วถึงกันทั่วประเทศ คือเขามาขอความ
ชวยเหลือ ขอความเมตตาชวยเหลือ แลวตัวพยานตาบอดมาพรอมๆ มคีรอบครัวเมีย
ติดตามมาๆ มาเลาใหฟงถึงเร่ืองความตาบอด ไมมีที่พึง่ก็วิ่งเขามาหาหลวงตา เวลาจะ
ผาตัดทางหมอเขาจะเอาสามหมื่นหา แตไมมีเงนิไมมีอะไรเลย จึงไดวิ่งเขามาขอความ
เมตตานี้แหละ 

เราก็ถามดู เวลาผาแลวมันจะเห็นไหม เขาบอกวาเห็น เออ ยอมรับ รายที่สองก็
แบบเดียวกัน ตกลงก็เลยให รายนี้เขาก็เอา ๓๕,๐๐๐ รายนั้นก็ ๓๕,๐๐๐ เหมือนกัน นี่
เราก็ใหเปน ๔๕,๐๐๐ ทั้งสองรายคือ หมื่นหนึ่งเพื่อเขาจับจายใชสอยเวลาจําเปน สวน
อีก ๓๕,๐๐๐ นั้นก็เพื่อใหคาหมอเขา อยางน้ีละ อันนี้คนก็ไดยินทั่วประเทศ คือตกลง
กันอยูในวงอันนั้น แตเห็นๆ เฉพาะในวงสวนแสงธรรม ไดยินจะไดยินทั่วไปหมด 
เพราะเราพูดนี้สนทนากันถึงเร่ืองการเงินการทองเกี่ยวกับเรื่องการผาตัดอะไรนี้ ก็อยาง
นั้นละไป 

นี่ละเงินเพื่อพี่นองทัง้หลายอยางน้ีเอง ไปไหนจําเปนที่ไหนใหเลยๆ เราไมไดวา
เพื่อหมูนั้นพรรคนี้พวกนั้น ไมมีสําหรับเรา สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปน
เพื่อนทุกขเกดิแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ินครอบหมดเลย ใครจําเปนเอาเขามา พอ
ชวยเหลือไดชวยเหลือทันทีๆ เลย เราเปนอยางน้ัน นี่เรียกวาเมตตาธรรมมันครอบ
โลกธาตุนี่ของงายเมื่อไร เราไดอุตสาหพยายาม ไปกรุงเทพฯคราวนี้ก็ไมไดหยุดไดอยู
ละ หากมีธุระนั้นธุระนี้ แตการเทศนนี่ตั้งแตวันไปถึงเลย วันที่ ๗ ตอนเย็นก็เทศนและ
ตอนกลางคนื แลวทุกคืนๆ จนกระทั่งถงึวันที่ ๓๐ เทศนทุกคืนๆ ออกทาง
วิทยุกระจายเสียง 

นอกจากนั้นเขานิมนตไปเทศนที่ไหนๆ แทนที่จะไมออกทางวิทยุ ออก
เหมือนกันหมดนะ เขาติดตาม เครื่องอันนี้ละมันติดตาม พอเทศนทางนูนมันก็ขึ้นมา
บานตาดนี้แหละ หลังจากอยูที่นี่ มานี้ปบมันขึ้นทันทีในขณะนั้นละเทศน ไปคราวนี้ที่ไป
เทศนตางจังหวัดก็มีเมืองชลฯ แลวเพชรบุรี สองแหง เทศนที่ไหนมันก็ออกเหมือนกนั 
ออกเหมอืนกันหมดเลย วันนี้ก็พูดใหฟงเทานี้ละ นี้ก็เปนการเทศนอันหนึ่งใหทาน
ทั้งหลายฟง ที่จะเทศนาวาการอะไรตอไปอีกมันหมดกําลังนะ เราก็มีธุระของเราจําเปน
อีกทางหนึ่งๆ เหมือนกัน 



 ๘

ใหพากันตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ ปใหมปเกาอยูกับเราคนเดียวเปนผูรับรอง ความดี
ความชั่วเราเปนผูทํา ไมมีใครทํา เราเปนผูทําเอง แลวผลแหงความดีความชั่วมันจะมา
ติดตัวของเรา ถาเปนความดีก็สงเสริมขึ้นหนุนขึ้น ถาเปนความชั่วก็จะกดเราลง ปใหมป
เกามีแตมืดกับแจงไมสําคัญ สําคัญที่ตัวของเราจะรับเคราะหจากการทําชั่วของตัวเอง 
พนไปไมได แลวจะไดรับสมบัติอันดีงามเขาสูตัวเพราะการทําความดีของเรา ใหตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัตติัวใหเปนคนดี คําวาดีไมเฟอนะ แตคําวาชั่วนี้เฟอ ยกตัวอยางเชนนักเลง
โตมันเขาไปในบาน คนทั้งบานนอนไมหลับนะนั่น ตางคนตางรักษาสมบัติส่ิงของเงิน
ทอง ชีวิตจติใจของตนทั่วบานนั่นเลย นี่ละคนชั่วเขาไปเฟอหรือไมเฟอ เปนภัยมหาภัย
ไมใชเหรอ คนดมีีเทาไรอยูดวยกันเปนผาสุกๆ ตางกันนะ เทานั้นละจะใหพร 

เออ เราไปกรุงเทพฯคราวนี้ไดทองคําเทาไร ผูกํากับวาไง (ได ๒๕ กิโล) นูนนะ
ไมใชเลนนะไดทองคํา เราไปรวมทั้งหมด ๒๕ วันละมั้ง กไ็ดถึง ๒๕ กิโลเฉล่ียแลว ไป
กรุงเทพฯคราวนี้ได ๒๕ กิโล ๒ บาท ๒๔ สตางค ไดวันละกิโลเลยเห็นไหมละ มาบาน
ตาดนี้มันไดสักกี่บาทละ สูกรุงเทพฯไมไดมันยงัไงกัน.เร่ืองทุกอยางมันมาอยูนี้หมดนะ 
อยางเจดียนี้ก็เราแบก ไปกรุงเทพฯคราวนี้ไดไปมอบใหเจดียตั้ง ๗ ลานกวา ไปมอบ
เงินสดใหทางวัดอโศการามตั้ง ๗ ลานกวา ไปทีแรกดูเหมือนได ๕ ลานกวา ครั้งที่สอง
จวนจะกลับมานี้เอาไปมอบอีก จาก ๕ ลานกวากับ ๑ ลานกวา มันกเ็ลยกลายเปน ๗ 
ลานกวา นี่ละชวยเจดีย ไปสองหนวัดอโศการาม ไปมอบทีแรก ๕ ลานกวา จวนจะมานี้
ไปมอบอีกลานกวา อยางนั้นละ ชวยทุกแหงทุกหน 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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