๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ญาติโดยความเปนธรรม
(ลูก นองโอและคณะวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน พรอมดวยประชาชนชาว
ไทยจากทั่วทุกสารทิศกราบขอนอมถวายปจจัยแดองคพระหลวงตา เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศลแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ลูกหลานชาวไทยจึงขอนอมใจถวายเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ
หลวงของพระองคทาน ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยตลอดมา เปนจํานวนเงินดังนี้
๑,๒๘๐,๙๐๐ บาท ทองคําหนัก ๑๐ บาท ดอลลารสหรัฐหนึ่งรอยเหรียญเจาคะ) เออ
พอใจๆ โอไมมาหรือ (เจาคะ) เห็นมาดวยกันเปนคูกัน เห็นคนหนึ่งตองเห็นคนหนึ่ง
วันนี้เห็นคนเดียวก็เลยถามหา จากจังหวัดชลนะ วัดเขาพระ เขาตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรม
เราไดขึ้นไปดูแลวที่วาวัดเขาพระนี่
การบุญการกุศลทําใหโลกรมเย็นนะ การเสียสละ การทําบุญใหทาน แจกจายแก
ผูเกี่ยวของ ผูยากจนเข็ญใจ เปนผูมีน้ําใจอันชุมเย็นตอโลก ไปที่ไหนไมอดอยากขาด
แคลน ผูมีความกวางขวางทางน้ําใจไปไหนไมอดอยากขาดแคลน ผิดกับคนที่คับแคบ
ตีบตันเห็นแกไดแกเอา เห็นแกกอบแกโกย ไปที่ไหนเปนภัยไปเลย เหมือนไฟไปไหน
ลุกลามไหมไปหมด แตคนผูมีจิตใจกวางขวางเสียสละ เห็นใจทานใจเรา ยกใจมาเทียบ
กัน ใจคนทั้งหมด ใจเราเปนอยางไร ใจโลกก็เปนอยางนั้นๆ เทียบแลวเฉลี่ยใหทั่วถึง
กัน อยางนั้นละดี
ถาเห็นแตใจตัวดวงเดียวใหญกวาโลกแลวทับโลก เกิดความเดือดรอนวุนวาย
เพราะเห็นแกตัว ถาเห็นแกเราคนเดียวตองเห็นแกตัวคนเรา ทุกอยางที่จะทําใหได
สมใจตัวเองที่ใหญโตกวาโลก นั่นละคนนี้ละคนทําโลกใหเดือดรอน คนที่เฉลี่ยเผื่อแผ
ใจเขาใจเราใจเสมอกันเฉลี่ยถึงกันหมด เปนญาติกันไดตลอดไปเลย ญาติโดยความเปน
ธรรมตอกันนี้เปนญาติที่สนิทมากนะ ญาติทั้งหลายนี้สูไมได อันนั้นยังทะเลาะกันญาติ
อยางนั้น แตญาติโดยความเปนธรรมนี้ไมมีทะเลาะ ไปที่ไหนยิ้มแยมแจมใสเบิกบานทั่ว
หนากัน
นี่จํานวนเงินมันของเลนเมื่อไร เงินเปนลาน กองเงินเทาภูเขา ลูก... นองโอและ
คณะวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน พรอมดวยประชาชนชาวไทยจากทั่วสารทิศกราบขอ
นอมถวายปจจัยแดองคหลวงตา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ลูกหลานชาวไทยจึงขอนอมใจ
ถวายเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญหลวงของพระองคทาน ที่ทรงมีตอ พสก

๒
นิกรชาวไทยตลอดมา เปนจํานวนเงินดังนี้ ๑,๒๘๐,๙๐๐ บาท ทองคําน้ําหนัก ๑๐ บาท
ดอลลาร ๑๐๐ ดอลลาร เอาสาธุอีกทีหนึ่ง เรื่องใหญตองเปนใหญซิ
เราคิดถึงวาจะไปภูวัว ไกลมากนะเดีย๋ วนี้ เดี๋ยวนี้ภูวัวไกลแลวนะ ไมเหมือนแต
กอน แตกอ นไมไดไกล ไปธรรมดาๆ เดี๋ยวนี้ไกลแลว ไปที่ไหนไกลหมดเดี๋ยวนี้ หดยน
เขามาๆ ไปมาลําบาก ไมเหมือนแตกอน
เราไดพาพี่นองชาวไทยเราสรางบุญสรางกุศลเพื่อโลกเพื่อสงสาร เราสละออก
หมด เราไมเอานะ ที่มาทั้งหลายเหลานี้เราไมเอา เราทําประโยชนใหโลกหมด เราพอ
ทุกอยางแลว พูดใหเต็มยศเสียไมนานมันก็จะตาย นี่อายุกําลัง ๙๕ ยางเขาไปแลว ๙๕
ยางเขาไป ๕ เดือนแลว มันจวนจะตายแลว จะทําอะไรทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหเปน
ที่พอใจ ขอใหพี่นองลูกหลานทั้งหลายถือเปนคติตัวอยาง ใจเราเปนใจที่เราไมไดคุย
พูดจริงๆ ใจกวางขวางมากทีเดียว เมตตาธรรมมันทําใหกวางขวาง ไปที่ไหนสงสารที่
นั่น เมตตาทั่วไปหมดเลย
ความตระหนี่เขามาแหยมไมได มีแตความเมตตาปดออกๆๆ หมดเลย ความ
ตระหนี่ถี่เหนียวไมมีในหัวใจ หมดโดยสิ้นเชิง มีแตความเมตตาครอบไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นมีเทาไรจึงออกหมดๆ ชวยโลกชวงสงสารนี้เราก็ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย
อยางทองคําก็ไดเขาสูคลังหลวงของเรา ๑๑,๖๖๓ กิโลแลว สวนดอลลารไดเขา ๑๐ ลาน
๒ แสนกวา เงินไทย ๒ พันลานที่ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง และอยางที่วานี้อีกเขาสูคลัง
หลวงๆ ไหลเขาไป ตีเขาไปเขาสูคลังหลวง
เราไมเอาอะไร เราชวยชาติบานเมือง ไปทีไ่ หนกวานเขาๆ สูชาติบานเมืองของ
เราซึ่งเปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว เพราะฉะนั้นทองคําของเราที่มีนอยมากในคลังหลวง
จึงไดประกาศกองใหพี่นองทัง้ หลายทราบทั่วกัน เพราะเราไปดูเองทองคํา หัวหนาคลัง
หลวงก็คงจะทราบความหมาย เพราะวันนั้นเราไปมอบทองคํากับดอลลารที่คลังหลวง
พอจากนั้น หัวหนาคลังหลวงก็นิมนตเราไปดูทองคําในคลังหลวง บอกวาที่นี่ไดมาเห็น
สองทาน แลวใครบางละ สมเด็จพระเทพกับหลวงตา เราเขาใจทันที
เขาไปดูละเอียดลออ ถามไถกัน ทองคําเราไปไวประกันชาติไทยของเราที่ไหนๆ
บาง เขาบอกสหรัฐมากที่สุด ดูเหมือน ๕๒ ตัน อังกฤษ ๕ ตัน ในเมืองไทยเราเทาไร
ถาม นอยนิดเดียวไมมาก นี่สําหรับประกันตัวเองอันนี้ อันนั้นเกี่ยวของกับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ติดหนี้ติดสินเอาทองคําเปนเครื่องประกัน สหรัฐ ๕๓ ตัน อังกฤษดู ๕ ตัน
ในเมืองไทยเราเทาไร ถาม นอยนิดเดียว ไมมาก สําหรับประกันตัวเองอันนี้ อันนั้น
เกี่ยวของกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนติดหนี้ติดสิน เอาทองคําเปนเครื่องประกัน สหรัฐ
๕๓ ตัน แลวอังกฤษดูวา ๕ ตัน สําหรับเมืองไทยเราไมมาก เวลานี้ก็คอยๆ เขยิบขึ้นได

๓
๑๐ กวาตันแลวนะเมืองไทยเรา ตั้งแตเราประกาศไดเพิ่มขึ้นอีก ๑๐ กวาตันแลว
ทองคําในเมืองไทยเรา แตกอนมีนอ ยนิดเดียว
แตเราไมบอก มีเทาไรเราไมบอก บอกไดแตวามีนอยมาก ใหพากันหาเขามาๆ
เพราะอันนี้เปนหัวใจของชาติไมไดบอกใหใครฟงงายๆ นะ เดี๋ยวนี้ก็ไดพอประมาณ ได
ตั้ง ๑๐ ตันกวาแลว ทองคําเขาสูคลังหลวงดูวา ๑๑ ตัน ตั้งแตเราประกาศจากไปดู
ทองคําในคลังหลวงมาแลวประกาศไดถึง ๑๑ ตันแลว นับวาพอประมาณ พอหายใจได
บาง
(ลูกศิษยอานกําหนดการหลวงตาเดือนมกราคมนี้) เราไมคอยมีเวลาวางนะ ยุง
วันที่ ๘ นี้ไปเขื่อนอุบลรัตน คางใหเขาคืนหนึ่ง สงสารเขา เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนตางๆ
มักจะนิมนตเราไปเสมอ จะมีอะไรอยูในนั้นละเขื่อนตางๆ จนกระทัง่ เมืองกงเมือง
กาญจนท่ไี หน ไปฉันไปคางที่เขื่อนหลายเขื่อนนะ ตั้งแตนูนภาคเหนือลงมา เราไดไปฉัน
ใหทุกเขื่อน เขื่อนใหญๆ ไปทั้งนั้นละ จะเปนเพราะเหตุไรก็ไมทราบ หากมี เราไปฉัน
เขื่อนใหญๆ ตั้งแตภาคเหนือเขื่อนอะไรใหญๆ ไปทั้งนั้นละไปฉัน จนกระทั่งเขื่อนอุบล
รัตน ไปฉันใหทั้งนั้นละ ใหพร
(ทองคําวันนี้ได ๑๑ บาท ๕๑ สตางคครับผม) ไดเยอะ
มักจะออกหนาเสมอเรา เอะอะออกหนา วิทยุก็เราออกหนา ธรรมะเรามีหลาย
ขั้น ธรรมะเผ็ดรอนเทศนสอนพระลวนๆ เลย คือเลือกไดทุกขั้นของธรรมในที่เทศน แต
ทุกวันนี้เปนแกงหมอใหญ ออกแตแกงหมอใหญ ตั้งแตกอ นๆ ออกตั้งแตแกงหมอเล็ก
หมอจิ๋ว เทศนสอนพระเด็ดขาดๆๆ แลวเวลาออกสถานีวิทยุตางๆ ก็ออกไดเหมือนกัน
ไดฟงทั่วถึงกัน
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

