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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
เมืองไทยเรานี้เปนกองรับเหมา 

 (ถวายทองคาํกูชาติ ๑ บาท) นี่ก็มาในระยะนี้พอดีระยะเราชวยชาติเรา แตกอน
ก็ไมเคยปรากฏ ตอนชาติจะลมจมจริงๆ มันก็มหูีมีตาจะวาอยางไร มันกฟ็นกันขึ้น นีก่็
ไดทองคําตั้งหมื่นกวากิโล  (๑๑,๖๖๔ กิโลครับผม) นั่นแตกอนก็ไมเคยได มันจะจม
กันทั้งประเทศ ป ๒๕๔๐ กินตับกินปอดกันเขาไป สุดทายก็จะรวมบัญชี นั่นเรียกวากิน
สุดยอด คอืบัญชีใหญมี เก็บนูนเก็บนี้ เขาวารวมบัญชีเขาจะเอาอันนั้น เราไมไดเรียน
กฎหมายแตมันรูทันที เขาจะไปเอาตับเอาปอด เราคานทันทีเลยนะ ซัดกันหนัก ก็เลย
ถอย นั่น มนัหาอุบายวิธีการจะรวมบัญชี คือบัญชีนั้นบัญชีนี้บัญชีตับปอดของชาตมิันจะ
เอา มันไมมทีี่จะเอาแลวมันจะไปเอาตรงนั้น ทางนี้ก็ใสเลยไมรอ คานกันอยางจังๆ เลย 
ไดถอย นั่นนะเปนอยางน้ันนะ 
 อุบายวิธีการที่จะกินบานกินเมือง มนัมีหลายวิธีการ ยกตัวอยางเชนรวมบัญชี 
มันจะเอาตับเอาปอดของชาติ พอวารวมบัญชีมันจะเอาอันนั้นเลย แตมันไมบอกวามัน
จะเอาอันนั้น มันหาอุบายกินขางนอก แตเรารูทันเสียกอน ตัดขาดสะบั้นไปเลย ยัง
เหลืออยูนะ ไมวาทางศาสนาไมวาทางโลกเราก็อดเขาไปเกี่ยวของไมได คอืมันขวางเอา
เหลือเกิน ความทุจริตคดโกงรีดไถดวยวิธีการตางๆ ของคนมีกิเลส มันเปนเห็นชัดๆ 
อยางที่วาน่ีทนไมไหวเรา คานกันเลยเรื่องที่วาจะรวมบัญชี มันจะเอาตับเอาปอดของ
ชาติไปกิน มันหาอุบายรวมบัญชีนูนบัญชีนี้ รวมบัญชีตัวใหญมันไมวานะ ความจริงมัน
จะไปเอาอันนั้น เราตัดขาดเลยไมใหรวม ไมใหรวมมันก็เขาไปเอาไมได โอ นาทุเรศ 
 เราพูดจริงๆ เราไมไดกนิอะไรชาติ-ศาสนา ชาติของคนทั้งชาติ-ศาสนาเราไม
เคยเขาไปกระทบกระเทือน ไมมี มีแตหาเขามาๆ พยุงกันๆ อุมกันเทานั้น ที่จะใหไปทํา
สวนใหญใหเสียไมเคยมีสําหรับเราเอง ชวยตลอดมา เชนอยางพาพี่นองทั้งหลายชวย
ชาติคราวนี้ซึ่งมันจะลมจมป ๒๕๔๐ นี้ก็ไดทองคําตั้งหมื่นกวากิโล ไปหาไดที่ไหนลอง
ดูซินะ ทองคํา ๑๑,๖๖๔ กิโล เอาทองคํานี้เขาได เขาคลังหลวงของเรา สําหรับดอลลาร
ดูเหมือน ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลลเขา เราชวยทุกวิถีทาง เราไมเขาไปแตะตองสวน
ใหญ มีแตเสริมอุดหนุนเทานั้นเอง 
 ป ๒๕๔๐ ละปจะควาเอาเมืองไทยเรา เพราะมีแตพุงหลวงพงุโต มีแตจะกินจะ
กลืนกันตลอดเวลา เอาแตยักษใหญๆ  ละเขามาปกครองบานเมือง เขามากินบานกิน
เมอืง พี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศเลยจะไมมีตบัมีปอดเหลือใหยักษใหญกิน นาทุเรศ
เหมือนกัน อํานาจแหงกิเลสตัณหาไมพอ อยางเรายกใครขึ้นที่เห็นวาจะพอชวยบานชวย
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เมืองไปได เห็นวาฐานะเปนคนมั่งมีไมอยากจน คงไมรบกวนตับปอดพีน่องประชาชน
ชาวไทยเรา คงจะพยายามชวยบานชวยเมืองได เพราะเจาของมีมากอิม่พอพอสมควร
แลว พอปลอยเขาไปเปนยักษใหญเลย ปลอยเขาไปกลืนใหญเลย นี่ซิมันนาทุเรศนะ 

โห กิเลสไมไดขึ้นอยูกับวาความมีความจนนะ มีแตหิวตลอดกิเลส เราเห็นชัดๆ 
ที่เราอุมใครขึ้น เราอุมโดยธรรมๆ กิเลสมันพลิกปบๆๆ กนิแหลกๆ เลย นี่ก็โทรมาหา
เราแลว ยอมเห็นโทษ คือเราอุมมันขึ้น มันพลิกตาลปตรเหยียบหัวเราไป แลวสุดทาย
มันก็ไปจมนัน่แหละ โทรมา มาขอขมาเรา แลวก็หาทางออก เพราะถูกคนนั้นคดคนนี้
โกง  ตัวมันเองนั่นแหละตัวคดใหญโกงใหญมันไมวา แตเราก็รู มันเห็นโทษเพียงแคนั้น 
มาประจบประแจงขอโทษเราเทานั้น เราก็เอาละพอ ถึงจะไมขอเราก็ไมหาอะไรกับใคร
ใชไหมละ เปนอยางน้ันละ 

นี่ทองคําก็ไดตั้งหมื่นกวากิโลก็นับวาสมควรคราวนี้ เมืองไทยเราทองคําไมไดมี
มาก ก็เราไปดูเอง พอไปดูแลวออกมาก็ประกาศปางทันทีเลยเรื่องทองคํา จะไมมีเปน
ลมหายใจใหพี่นองชาวไทยทั้งหลายไดหายใจนะ ทองคําจะไมมีเหลือแลวทําอยางไรกนั 
จึงไดฟนขึ้นมาจึงไดทองคําขนาดนี้แหละ พอหายใจไดบาง ประเทศไหนๆ เราสอบถาม
หมด เห็นไหมละธรรม ธรรมไมตองไปหาคุยเขี่ยขุดคนที่ไหนไปเรียนที่ไหนมาพูดมันก็
พูดไดถูกตอง เชนเราสืบถามวาทองคาํในเมืองไทยเรานี้ที่ไปฝากในประเทศนั้นประเทศ
นี้เพื่อประกนัตัว เวลาติดหนี้ติดสินเขาจะไดเอาทองคําเปนเครื่องยืนยัน  

เราคิดไวเรียบรอยแลวก็ถาม ไปฝากเมืองไหนบางทองคํา เมืองนั้นเทาไร เมือง
นี้เทาไร บอกตรงเปงเลยนั่น เราไปยุงอะไรเกี่ยวกับใคร แตเร่ืองของธรรมละเอียดนี่ 
ถามเขาไปกถ็ูกเปงๆ เชนอยางสหรัฐตั้ง ๕๓ ตัน ทองคําของเราไปอยูในสหรัฐตั้ง ๕๓ 
ตัน ในอังกฤษ ๕ ตัน ปรากฏวามีสองประเทศเทานั้นละ คือเราไปถามจริงๆ เหตุที่จะ
ถามก็เนื่องจากวันนั้นเปนวันที่เราเอาทองคําและดอลลารเขาไปมอบคลังหลวง หัวหนา
คลังหลวงก็เลยนิมนตเราไปตอนนั้นละ เพราะมีหวัง เมื่อเชิญเราเขาไปแลวเหตุการณ
ตางๆ มันจะเกิดขึ้นในทางผลบวก คิดวาอยางน้ันละ  

ไปก็เปนจริงๆ พอเขาไปดูเร่ืองเรียบรอยออกมาแลวก็ออกละ เปนผลบวกขึ้นมา
เร่ือยๆ คุยเขี่ยหาทองคําไดมาเรื่อยๆ อยางน้ีแหละ ถาไมไดไปดูกไ็มไดอะไร หากไดก็
เล็กๆ นอยๆ ไมไดรุนแรงเหมือนเราไปเห็นเหตุการณมาแลวพูดไดเตม็ปาก สวนได
สวนเสียพี่นองชาวไทยเราทราบทั่วหนากัน ทองคําก็ไดเพิ่มเขาๆ เห็นไหมละอยางนั้น
แหละ เดี๋ยวนี้ทองคําก็ไดตั้งหมื่นกวากิโล (๑๑,๖๖๔ กิโลครับผม) นั่นละมันยังจะไดอีก
อยูนะทองคาํ เพราะเราผูประกาศรบกวนพี่นองทั้งหลายนี้เราก็ยงัไมไดปดปาก เขาใจ
ไหม เรายังอาปาก อาปากทีไรมีแตขอ ขอเรื่อยมา ก็ไดมากนีล่ะ 
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ชวยทุกดานแหละเรา ชวยชาติชวยศาสนาเราชวยทุกดานเลย พยายามทุกดานๆ 
ทุกอยางมันก็ตองมีผูนํา ถาไมมีผูนําแมจะมีความสนใจใครจะชวยเหลือกันขนาดไหนก็
ไมทราบจะออกทางไหน เมื่อมีผูเปดรับแลวมันก็ไหลเขาไดงายๆ อยางเราเปดรับพี่นอง
ทั้งหลายนี้ก็ไหลเขามา อยางทองคํานี้ก็ไหลเขามาอยางน้ัน ไมอยางน้ันก็ไมไดเพราะไม
มีทางเขา เมื่อเปดทางมีผูรับแลวมันก็เขาไดๆ การทําทุกอยางของเรานี้บริสุทธิ์สุดสวน 
เราไมมีอะไรมัวหมองในใจ ทําทุกอยางบริสุทธิ์ทุกส่ิงทุกอยางเลย ที่จะเก็บนั้นเก็บนี้เรา
มีไมได หัวใจมันเปดจาอยูดวยความบริสุทธิ์ แลวจะเอาความมัวหมองเขามาใสได
อยางไร มันปดกันทันทีเลย 

พี่นองทัง้หลายอยาเหินหางจากอรรถจากธรรมนะ ใหมีการยับยั้งชั่งตัว การอยู
การกินใชสอยอยาฟุงเฟอเหอเหิม เมอืงไทยเราเปนเมืองฟุงเฟอมาตั้งแตปูยาตายาย 
เพราะไมเคยอดเคยอยาก สมบูรณพูนผลตลอดมา ทีนี้เวลามาเจอเหตุการณเขาอยาง
ประจักษใจประจักษตาแลวมันปรับไมทัน เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนเสมอ อยาฟุงเฟอนะ 
เมืองไทยเราชอบเปนเมืองฟุงเฟอตลอด เอะอะเมืองไทยเรานี้ละเปนกองรับเหมา อะไร
เมืองไทยเรารับเหมาหมด ถาวารถยนตก็ปาชารถอยูเมืองไทยนี้เต็มไปหมด เอะอะควา
มับๆ ลิงรอยตัววิ่งไมทันตรงนี้ละ เขาใจไหมละ มนัเร็ว นี่คือการลืมเนื้อลืมตัว  

เชนอยางไดของมาจากเมืองนอกมาใหเราดวยความดีใจ ไดช็อกโกแลตอะไรมา
แทงหนึ่งน้ี เลยไดเปนชื่อก็เปนมงคลดี เราเปนคนใหชื่อ มันดีใจนะเจาของไดอันนีม้า 
ไดมาจากฝรั่งเศส ทางนี้ก็ปวะกันเลย มันไปชมฝรั่งเศสดีกวาเมืองไทยเรา มันก็ซัดกัน
ตรงนี้ จากน้ันมาก็ตัวดีเลย ทีนี้ชื่อเลยติดมาเปนตัวดีเร่ือย พอมองเหน็หนาปบนี่ตัวดี 
เลยเปนชื่อของคนไป ทางนูนหามาดวยความดีใจนะนั่น ไดมาจากเมืองนอกเมอืงนา 
แตคนนี้มันสงวนชาติสงวนเนื้อหนังมันไมไดดีใจดวยนะ  

ทําไมเราจะฟตตัวของเราใหไดทันเขา ตองใหฟตตัวซิ เอะอะก็วิ่งตามเขาๆ เปน
นิสัยวิ่งตามเขาใชไมได ตองมีการแขงขันกันซิ มนัจึงมีบทแพบทชนะกัน ถามีแตยอม
ตลอดก็แพตลอดไปอยางนี้ละ นิสัยอันนี้จะติดไปถึงลูกถึงหลานนะแพไปตลอด ถาเปน
ของเขาดีหมด ของเราไมดีๆ ก็เหอกันเปนบาตามของเขา เขาก็ขนเงินจากตับปอดเรา
ไปไมมีเหลือละ 

พอสายอยางนี้ก็ไปละ ไปโรงนั้นโรงนี้โรงพยาบาล ใหทานมากที่สุดในเมืองไทย
เราน้ีคือวัดปาบานตาดเปนวัดเสียสละจริงๆ เปดอาไปหมดเลย โกดังก็เต็มดวยของ มา
จากโรงพยาบาลไหนมา ไดหมดเลย อยางน้ันละ เปดไวหมด เสียสละตลอดๆๆ เราทํา
ประโยชน เพราะนี้มีแตความเมตตา ความตระหนี่ถี่เหนียวเรียกวาไมมีเลยในหัวใจเรา 
อํานาจแหงความเมตตาตีแหลกเลย มีเทาไรออกหมดๆ อยางนั้นละ ชวยโลกนี้ชวยดวย



 ๔

ความเมตตา ไปไหนดวยความเมตตาทั้งน้ันละ  ทีนี้จะใหพร เวลาพูดอยางน้ีมันก็ออก
ทางวิทยุพอไดเปนคติบางนะ ที่เราพูดอยางน้ีเปนคติเครื่องเตือนใจพี่นองชาวไทยซึง่
มักจะลืมเนื้อลืมตัวมาตลอด ไมฟนตัวเลย 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

