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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ลงไดจริงในหัวใจแลวไมหวั่นกับอะไร 
 

ทองคําที่ไดตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนา ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎา ไดทองคํา ๑๔ กิโล ๒๕ 
บาท ๖๘ สตางค ทองคําที่ไดหลังมอบแลวที่ยังไมไดหลอม ๒๑ กิโล ๑๒ บาท ๗๕ 
สตางค ที่หลอมแลว ๑๒๕ กิโล เทากบั ๑๐ แทง รวมทั้งหมดไดทองคําประเภทน้ําไหล
ซึม ๑๔๖ กิโล ๑๒ บาท  ๗๕ สตางค นั่นเห็นไหมละ ถาเราไมพูดถงึอันนี้ ไมสนใจอันนี้ 
ทองคํา ๑๔๖ กิโล ๑๒ บาท ๗๕ สตางค ซึ่งไดแลวเวลานี้จะไมมีเลย 

ไปกรุงเทพคราวนี้ตอนค่ําๆ ตั้งแตค่ําวันที่ ๓๐ มิถุนา จนกระทั่งวันที่ ๑๙ 
กรกฎา เทศน ๒๐ กัณฑ นี่หมายถึงเทศนตอนค่ํา ลักษณะเปนการตั้งใจเทศน ตอนเชา
เทศนสะเปะสะปะตีโนนตีนี้เอาแนไมได แตกลางคืนเทศนจริงๆ นั่นละ มีเด็ดมีเผด็มี
รอนเหมือนกันบางวันๆ แลวแตเร่ืองจะมาสัมผัส ตั้ง ๒๐ วัน ออกวิทยุในเวลานี้เลยนะ
ที่เทศนเวลานั้นที่สวนแสงธรรม ออกขณะนั้นเลย แลวออกทัว่ไปหมด ตัง้แตวันที่ ๓๐ 
มิถุนาเรื่อย จากน้ันก็ไปเทศนที่อื่นๆ ดูเหมือน ๕ ครั้ง 

เทศนที่ไหนออกวิทยทุั้งน้ันละเวลานี้ เพราะวิทยุเรามีอยูทั่วไป กระจายออกไป
หมด ทําใหภูมิใจไปดวยนะ สมเจตนาที่เราคิดไว ผิดไหม คือการชวยชาติคราวนี้ เออ 
คราวนี้คราวธรรมะจะไดกระจายออกสูจิตใจของพี่นองชาวพทุธเราในเมืองไทย เราพูด
เอาเมืองไทย ยังไมพูดเมอืงนอกนะ วัตถุเปดเผย ใครก็ทราบวานําพี่นองทั้งหลายก็คือ
นําส่ิงที่พาใหลมจม คือสมบัติเงินทองขาวของจะพาพี่นองชาวไทยใหลมจม ไมไดคิดถึง
ศีลธรรมเปนตัวการสําคัญพาใหลมจม พาศีลธรรมก็จม เขาไมไดคดิแตเราคิดหมด ไม
ผิด บอกวา เออ คราวนี้ละเปนคราวที่ธรรมะจะไดเขาสูใจของพี่นองชาวไทยเรา ตามกัน
ไปกับวัตถุนีแ้หละ 

ไปเทศนที่ไหนก็เทศน เขานิมนตไปรับผาปางานไหนๆ ธรรมะไปงานนั้นๆ 
เร่ือย แลวกระจายไปเรื่อยๆ วัตถเุราก็หยุดไปแลว ธรรมะไมหยุดนะ ยิ่งกระจาย
ออกไปๆ จนกระทั่งเมืองนอก เขาพดูถึงเร่ืองเขามีความอบอุน ชาวไทยเรานี่แหละไป
อยูเมืองนอก เชนไปอยูสหรัฐ ไปอยูเมืองนอกเหงาหงอย วางั้น คือไมไดเหมือน
เมืองไทยเรา เมืองไทยเราเปนเมืองเด็กทั่วประเทศ ไปที่ไหนเกาะกันเลยพันกันเลย
เหมือนหมานอย เขาใจไหม แตเมืองนอกตวัใครตัวเรา เฉย ทีนี้ไมคุยกับใครไดมันก็
เหงา พอไดฟงธรรมทางอินเตอรเน็ตหรืออะไรนี้ เลยเอาธรรมเปนเพื่อน เพลินสบาย 
ไมเที่ยวหาเพื่อนหาฝูงทีไ่หนแหละ นั่นเขาบอกมานะ ก็เปนอยางน้ัน 
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ธรรมเปนของเล็กนอยเมื่อไร ยังบอกแลววาไปที่ไหนเย็นที่นั่น นี้ก็บอกวาคราวนี้
เปนคราวที่ธรรมจะไดกระจายออกทั่วประเทศไทยของเรา ไปพรอมกันกับดานวัตถุใน
การชวยชาติคราวนี้ ทีนี้การชวยชาติทางดานวัตถุกรู็สึกวาเบาบางลงๆ เรียกวาหยุดอันนี้ 
เหมือนวาหยุดนั่นแหละ แตธรรมะไมหยุด ออกเร่ือยๆ เดี๋ยวนี้กระจายออกทางวิทยุ มี
ทุกแหงทกุหน ออกไปหมดนั่นแหละ ธรรมะของเราเราพูดจริงๆ เราไมไดพูดแบบลูบๆ 
คลําๆ ไปหาเอาโนนเอานี้นะ เราก็เรียนมาจนเปนมหา นั่นพัดมหา อวดเสียบางซิวันนี้ 
ครั้นแลวมาอยูนี้หมด 

พระไตรปฎกๆ ถอดออกจากหัวใจพระพุทธเจา นั่นละพระไตรปฎกใหญอยูตรง
นั้น ออกไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ นั้นเพียงพอประมาณ ออกเปน ๓ ปฎก พระวินัย
ปฎก พระสตุตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก ออกกระจายมาใหเรียนปฎกในตูในหีบทุก
วันนี้นะ ออกจากพระไตรปฎกใหญของพระพุทธเจา จากน้ันรองลงมากพ็ระไตรปฎก
ยอมลงมากค็ือพระสาวกทั้งหลาย ออกจากนี้ๆ แมนยําที่นี่นะ เราที่เรียนมา ผูที่ไปจดไป
จาํไปจดจารึกออกมานั้นเปนคนมีกิเลส มีลูบๆ คลําๆ มีสูงๆ ต่ําๆ ถาจะไปถึงเกาะ
สําคัญควรที่จะทําลายก็เกรงกิเลสๆ อานไปตามนั้นรูทันทีนะ ใครเปนคนจดจารึกคัมภีร
เหลานี้มา อานๆ ดูก็รู มันรูในจิตนี่แหละไมอวด 

ถาเปนคนปุถุชนแตงไวแลวอยางไรก็ตองหลบหลีก มีสูงมีต่ําอยูในนั้นแหละ ถา
เปนพระอรหันตแตงจดออกมาแลวผางเลย พุงๆ เรียกวาธรรม ไมมีสูงมีต่ํา ตรงแนวๆ 
ทีนี้ยนเขามาหาธรรมภายในใจ ตรงแนว อยางภาษาที่พูดกับพี่นองทัง้หลาย เทศนทั่ว
ประเทศไทยเวลานี้ภาษานี้เราไมไดมนีะแตกอน การเทศนาวาการจากการเรียนมานั้นก็
เหมือนบรรดาพระสงฆทั้งหลายทานเทศน เราก็เทศนแบบนั้น มันกเ็ปนไปตามนั้นเอง
แหละ ไมไดมีเจตนาแหละมันหากเปนไปตาม ที่ศึกษาเลาเรียนมาก็ไปตามตํารับตํารา 
อานไปลูบไปคลําไปๆ อยางน้ัน 

เอาที่นี่ยนเขามาภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติรูมากรูนอยมันจริงจังๆ แมนยําๆ ขึ้น
ทางนี้นะ มากเขาเทาไรแมนยําๆ สุดทายอยูนี้หมดเลย พูดใหมันเต็มยศเสีย มันอยูที่นี่
หมด พอจะเทศนอะไรๆ นี้ออกจากนี้ทั้งนัน้ๆ ไปเลย นี่ละพระไตรปฎกใน 
พระไตรปฎกนี้ถอดกิเลสออกหมดแลว ถอนกิเลสออกหมดเหลือแตธรรมลวนๆ จึง
ออกเปนความจริงลวนๆ เลย ทีนี้สํานวนโวหารที่เทศน แตกอนตามตํารับตํารา นั่นก็
เทศนหลบไปหลีกมาอยูอยางน้ัน แตภาษาธรรมเวลามันเปนขึ้นมานี้ไปพูดอยางอื่น
ไมได นี่ละที่นี่มันจะเปลี่ยนโวหารนะ พอเจอเขาตรงไหนเราจะหลีกไปพูดอยางอื่น
ไมไดๆ ขดักับความจริงๆ มากนอยลึกตื้นหยาบละเอียดของธรรมทั้งหลายเปนยังไงๆ 
จะหลีกไปไมไดนะที่นี่ กต็องออกตามนั้นๆ ทีนี้สํานวนโวหารมาใหโลกที่ชินตอสํานวน
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ของกิเลสไพเราะเพราะพริ้งนั้นเลยสะเทือนใจนะ เอะ ทําไมทานเทศนอยางนั้น ทําไม
ทานเทศนอยางน้ี นี่ความจริงของธรรม 

เราก็เรียนมาแลว เทศนแตกอนก็เทศนอยางน้ัน เวลามาเจอธรรมะภายในนี้เปน
ยังไง จะออกอยางอื่นไมไดนะ มนัเปนเครื่องบีบบังคับอยูในตัว เปนอยางน้ีตองพูด
อยางน้ีๆ ทีนี้เวลาออกสูภายนอกก็ดังที่เห็นนี่ละ เขาวาหลวงตาบัวเทศนเปนขวานผา
ซากๆ แตกอนก็ไมเปนอยางน้ี ที่เปนก็เปนเพราะความจริงที่อยูในใจ รูอยางน้ีเห็นอยาง
นี้แลว เวลาออกมาจะเปลี่ยนจากนี้ไมไดมันขดักนัๆ เปนยังไงกต็องวาอยางน้ัน ทีนี้ก็
ตรงไปตรงมาก็เลยกลายเปนขวานผาซากไป ใหเขาใจ ยิ่งเปนเทศนธรรมะสูงไปหา
สูงสุดดวยแลวยิ่งพุงเลยเทียว 

นี่ละธรรมะพระพุทธเจา ลงไดจริงในหัวใจแลวไมเคยหวั่นกับอะไร ในโลกอันนี้
ไมมีส่ิงที่จะหว่ันจะไหวจะขยะหรือจะครั่นคราม ไมมี สามโลกธาตุครอบหมดเลย 
ธรรมะสูงไปหมด ยนลงมาจะไปเทศนในสมาคมใดสูงต่ําขนาดไหนอยางน้ี วาน้ีสมาคม
คนชั้นสูง ชั้นนั้นชั้นนี้ ชั้นไหนธรรมะก็ครอบหมดแลว มองดูสมาคมนี้คนที่มาฟงน้ีเปน
คนประเภทใดที่จะเอาผลจากการแสดงธรรม จะมาลงจุดนี้ ไมไดไปวา สมาคมนี้เปน
สมาคมคนชั้นสูง ชั้นนั้นชั้นนี้อะไร ไมม ี มแีตกลุมนี้สมาคมนี้งานนี้ คนจะไดรับ
ผลประโยชนมากนอยเพยีงไรตามธรรม จะเปนธรรมประเภทใดออกรับกันไมใหเสีย
ประโยชน สวนมากก็กลายเปนแกงหมอใหญไปเสีย ก็อยางนี้แหละ ไมไดมีนะวาสูงๆ 
ต่ําๆ อะไร ไปตรงไปตรงมาตามเหตุตามผล 

ถาผูปฏิบัติมแีทรกอยูนั้นๆ มากเขา ธรรมะจะกลายเปนแกงหมอเล็กแทรกกัน
ไปๆ ถามีแตผูปฏิบัติลวนๆ เกี่ยวกับเรื่องศีล สมาธิ ปญญา วิชชาวิมุตติแลวพุงเลย
เทียวไมตองบอก เทศนอันนี้ยิ่งเทศนงายไมใชแกลงพูดนะ คือมันคลองไปเลย พุงๆ 
เลย นี่ละธรรมในใจเปนอยางน้ัน แลวมาเทศนาวาการสอนพี่นองทั่วประเทศไทยและ
ทั่วโลกนี้เราแนใจรอยเปอรเซ็นต ไมผิดบอกตรงๆ เลย เพราะถอดออกจากหัวใจที่
ถูกตองแลวโดยสมบูรณ ถูกตองแลวยังไมแลว ยังสมบูรณอีก ออกไปบทใดบาทใด ไม
เคยสงสัยวาเทศนตรงนั้นผิดไปพลาดไป ไมเคยม ี ออกสําเร็จรูปพอดีๆ ไปเลยตามขั้น
ของธรรม 

นี่ละธรรมพระพุทธเจาจาอยูครอบโลกธาตุนี่ ใหปฏิบัติซิ ธรรมที่จาอยูครอบ
โลกธาตุจะเขามาสัมผัสใจ พอเขาสัมผัสใจแลวใจจะตื่นตัวขึ้นมา จะมีความรูสึกแปลกๆ 
จากอารมณมูตรคูถทั้งหลายที่มันคลุกเคลาอยูทั่วทุกตัวสัตว พวกมูตรพวกคูถคอืกเิลส 
ธรรมแทรกเขาไปนี่เรียกวาเปนธรรมโอสถที่เลิศเลอ แทรกเขาไปปบจะเปนเครื่องตื่นใจ
ทันที ตื่นใจๆ เขาไป แลวก็ตื่นเนื้อตื่นตัว ตื่นเรื่อยไปเลยที่นี่ จนกระทั่งผลสุดทายตื่น
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ขนาดที่วาไมกินไมนอนเขาไปแลว พุงๆ เลย มีแตจะใหหลุดพนโดยถายเดียวๆ โทษภัย
ของวัฏจักรนี้มีมากขนาดไหน เต็มหัวใจ คุณคาแหงความหลุดพนมีมากขนาดไหน เต็ม
หัวใจดวยกัน เมื่อตางอนัตางเต็มหัวใจแลวจะพุงเลยทันที อยูไมไดรอไมได คอขาดขาด
ไป ใหถอยไมไดเลย นี่ละธรรมประเภทที่จะลางวัฏวนออกจากหัวใจ 

การเกิดแกเจ็บตาย นอนตายทับกันอยูนี้มีอะไร ตายกี่ภพกี่ชาติไมใชภพเดียว
ชาติเดียวเพียงมนุษยนี้นะ ออกจากนี้ไปเปนภพชาติของสัตวอะไรๆ ประเภทตางๆ ใจ
ของเราดวงเดียวนี้ละ มันแลวแตกรรม กรรมเปนผูชักจูงใหไป ถาทํากรรมดีกรรมดีกด็ึง
ขึ้นเลย ถาทํากรรมชั่วกรรมชั่วดึงเลย ใครจะลบลาง เอา ลบลางไปเถอะนะ ลบลาง
เจาของ ทําลายเจาของทั้งนั้น พระพุทธเจาไมไดเทศนลบลางใครทําลายใคร เทศน
สงเสริมสัตวโลกเทานั้น แลวจะไปลบลางความจริงของพระพทุธเจานี้ตายทั้งหมดแหละ 
จมเลย พากันจํานะทุกคนๆ  

เราเกิดมาไดพบพุทธศาสนานี้เลิศเลอสุดยอดแลว ไมมเีคลื่อนคลาดพุทธ
ศาสนา สอนเปนแถวเปนแนว วิธีการทุกอยางๆ เปนแบบเปนฉบับตลอด เชนอยาง
พระ หนาที่ของพระทํายังไง กฎของพระเปนยังไง เรียบไปเลย นั่น กฎของพทุธศาสนา
ทานสอนอยางน้ัน ไมไดสอนสุมสี่สุมหา ทําสุมสี่สุมหาตามใจชอบนะ สอนตามหลัก
ความจริงคือธรรมคือวินัย ผูปฏิบัติกต็ามนั้นๆ เชนอยางพระ ปฏิบัติยังไงเร่ืองของพระ 
หนาที่ของพระ ขอบังคับของพระ กฎของพระ ปฏิบัติยังไง ทานมีแบบมีฉบับมาโดย
ลําดับ พุทธศาสนาเปนแบบเปนฉบับทั้งภายนอกภายใน ไมไดเรรวน ไมไดหลักลอย 
ตรงเปงๆ เวลามาปฏิบัติตรงเปงก็เขาสูความจริงๆ 

นี่เราก็ไดเทศนสอนโลกมาตอนที่ออกชวยชาติบานเมืองเปนเวลา ๗ ปนี้ เทศน
ไมหยุดไมหยอน พอทีพ่ี่นองทัง้หลายไดเขาใจบางก็เนื่องจากการชวยชาติคราวนี้ ที่วา 
เอาละธรรมะคราวนี้จะเร่ิมออกแหละ โลกเขาไมไดคิดนะ เราคิดคนเดียว วัตถุรูกัน
อยางแจงขาวทั่วประเทศไทย ชวยชาติก็คือชวยดานวัตถุ ดานวัตถุจะพาชาติใหลมจม นี่
ความเห็นของโลก แตความเห็นของธรรมก็คือจติใจที่ขาดธรรมทั้งหลายนั้นละจะพาให
ลมจม พาใหส่ิงทั้งหลายลมจมไปหมด เพราะจิตใจต่ํา ใชไมรูจักประมาณ จิตใจที่ต่าํ
ทรามไมมีเหตุมีผลไมมีหลักมีเกณฑ การอยูการกินการใชสอยตางๆ ไมมปีระมาณ การ
มีประมาณคือธรรมแทรกเขาไป อะไรพอดิบพอดี อะไรควรไมควร เร่ืองของธรรมจะ
แทรกเขาๆ รูจักประมาณ 

เร่ืองนิสัยนี้เปนเรื่องของกิเลสลวนๆ เห็นอะไรความับๆ นี่ละจะพาใหลมจมจาก
จิตใจอันนี้ เราวาวัตถุสมบัติเงินทองขาวของจะพาโลกใหลมจม อันนี้โลกเห็นตั้งแต
ภายนอก แตภายในนั้นอะไรพาใหส่ิงเหลานี้ลมจม ก็มาจากหัวใจ นั่น หัวใจมันลมจม
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แลวก็ลากส่ิงเหลานี้ใหลมจม แลวก็ลากคนทั้งประเทศใหลมจม พากันจําเอานะ การ
ฟนฟูชาติ วัตถุกฟ็นฟูขึน้มา จิตใจก็ตองฟนฟูขึ้นมาดวยกัน ถาจิตใจไมฟนฟูมันจะเจริญ
ขนาดไหนจมทั้งนั้นแหละ ถาจิตใจฟนฟูแลวจะคอยพยุงตัวขึ้นไดๆ พากนัจําเอานะ 

คนเราเกิดมาใครจะเกิดกับกองบุญกองกุศลกองมรรคผลนิพพาน มันกเ็กิดมา
จากทองแมเหมือนกันหมดจะรูภาษีภาษาอะไร ก็ไปตามพอแมผูปกครองหรือ
ผูเกี่ยวของ เขาทํายังไงกท็ําติดกันไปๆ จนกระทั่งกลายเปนนิสัยในเรื่องไมมีเหตุมีผล นี่
ละนานเทาไร ทีนี้พอธรรมแทรกเขาไปๆ มันจะคอยเปนเครื่องตื่นเนื้อตืน่ตัว ปรับปรุง
ตัวเองใหดีขึน้ๆ เร่ืองธรรมไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ ถาขาดเสียเมื่อไรแลวไมไดเร่ืองแหละ 
แมแตประกอบความพากเพียร สติธรรมเทานั้นเปนสําคัญ ขาดสติความเพียรไมกาว
แลว จะเดินจงกรมจนขาหักก็ไมไดเร่ืองอะไรถาสติขาด ถาสติไมขาดอยูไหนเปนความ
เพียรหมด มีสติอยูแลวกิเลสไมเกิด เมื่อมีสตอิยูมันจะเปนคลื่นเทาคลื่นทะเลก็ตาม สติ
หามปุบไดเลย สติเปนสําคัญมากนะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ไมงั้นจะเหลวแหลก
แหวกแนวไปอีกนะ 

การชวยชาติคราวนี้นับวาไดผลพอประมาณ สมบัติเงินทองก็ไดพอประมาณ 
และอรรถธรรมเวลานี้ก็กําลังกระจาย เฉพาะวิทยุนี้กระจายไปทุกแหงทกุหน ตั้งวิทยุขึน้
ดูเหมือนทุกภาคแลวมั้งเดี๋ยวนี้ มีทุกภาคแลวเดี๋ยวนี้ มากนอยตางกัน ตอไปจะคอยๆ 
กระจายๆ ออกไป ธรรมะนี้เปนของจริง ออกที่ไหนไมมีการจืดจางหรือจืดชืด ตรงเปงๆ 
ผูมุงอรรถมุงธรรมแลวมันจะซึมซาบเขาในใจทันทีๆ เฉพาะที่เราเทศนนี้เรียกวาเรา
เทศนสดๆ รอนๆ ถอดออกมาจากหัวใจไปเทศนทั้งหมดเลย แตกอนเราก็เรียน เรียน
มา อันนั้นหายไปหมดนะ กลับมาอยูนี้หมดเลย ที่เราเรียนมานูนมานี้ ตํารานูนตํารานี้ 
ไปนูนไปนี้ เรียนแตกอน เทศนตองว่ิงใสตํารา เวลาเราเรียนหนังสือยังไมไดปฏิบัติ 
เวลาเทศนจิตไมไดเขานะ เทศนนี้วิ่งใสตํารา คัมภีรนั้นคัมภีรนี้ เอาภาษิตนั้นมายก 
ภาษิตนี้มายก แปลงูๆ ปลาๆ ไปอยางน้ันแหละ 

เวลาเรียนยังไมไดของจรงิ มันก็เอาแตรองแตรอย จับรองจับรอยมานี่ของจริง 
ของจริงอะไรก็รอยมัน กับตัวจริงมันตางกันเขาใจไหมละ ทีนี้พอจบัตัวไดแลวรอย
ปลอยหมด เหมือนเราตามรอยโค ตามไปๆ ก็ตามรอยนี้แหละไป รอยนี้จะตองไปถึง
ตัวโค ตามรอยเขาไปๆ ถึงตัวโคแลวปลอยเลย นี้ตามตํารับตําราตามเขาไปดวย
ภาคปฏิบัติ ตามเขาไปๆ พอถงึตัวจริงแลว เร่ืองตําราน้ันมาอยูนี้แลว มาอยูในตัว 
ปลอยเลยๆ อยางน้ันแหละ 

วันนี้พูดเพียงเทานั้นละนะ ก็เห็นมากพอสมควรแลว นี้พอกะวาเที่ยงครึ่งละจะ
ออกเดินทางไปเทศนที่วัดอรัญบรรพต กลับมาก็ค่ําแหละวันนี้มากอยูคน มันก็ตอง
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เทศนทุกวันอยางน้ีละ เต็ม ตองเทศน ถาไมมีคนฉันแลวไปเลย แนะตางกันนะ ไมมคีน
ฉันแลวไปเลย อยูในปาในเขาไปภาวนาลวนๆ ไมมีคนนะ ไปบิณฑบาตก็มาฉันกลาง
ทาง บิณฑบาตบานเขาสี่หาหลังคาเรือน เขาใสมาใหแลวมีอะไรหรือไมมีอะไรก็แลวแต 
พอมาถงึกลางทางหินดานหินลาด แลวมีแองนํ้าอยูนั้น ก็ฉันอยูนั้น.พอฉันเสร็จแลว
อาหารที่เศษเหลือเอาไปวางไวตามปา กระรอก กระแตมีเยอะนะ เอาไปไวเปนจุดๆ 
กระรอกกระแตมากิน ลางบาตรเสร็จเรียบรอยแลวสะพายบาตรขึ้นเขาเลยๆ เงียบ 
ไมไดคุยกับนั้นคุยกับนี้นะ 

(แมชีจุรินทร เกตุวงษ นางสาวกอบกุล เกตุวงษ ญาติพี่นอง นอมถวายทองคํา
หนัก ๑๐ บาทครับ รวมสรางเจดียวัดอโศฯ ๑๐,๐๐๐ บาทครับ) ทองคําวันนี้ได ๒๐ 
บาท ๕๐ สตางค โนนนะเห็นไหม วันนี้ทองคําเราตั้ง ๒๐ บาท ๕๐ สตางค นี่ละน้ําไหล
ซึมคอยไหลเขามาๆ เราตายแลวพี่นองลูกหลานไทยเราก็จะอบอุนๆ เราหาใหพี่นอง
ไทยลูกหลานไทยเรา เราไมไดหาใหเรา ดีดดิ้นอยูนี้เพื่อชาติไทยของเรา พยายามพยุงๆ 
ใหมีฐานะพออยูพอเปนไป มองดหูนาเขาหนาเราเต็มหูเต็มตา ไมไดมองดูแบบมอง
สองสลึง เคยเห็นไหมมองสองสลึง มองเขาเต็มหนาไมได เรามันอาภัพ มองแคสอง
สลึง ถาตาก็หลับ คือมองสองตาไมได ตองหลับตานี้มอง หลับตานี้มอง เรียกวาแบบ
สองสลึง 

ทีนี้เราพยายามขวนขวายหามาอยางน้ีแลว หนุนขึ้นๆ นี้มองคนก็สองตาเลย 
หนาเขาหนาเราสม่ําเสมอ มีหนามีตาเสมอกันหมด ฐานะของเราถึงจะเปนเมืองนอยก็
ตาม เมืองนอยก็เต็มทีข่องเมอืงนอย สมศักดิศ์รีของเมืองนอย เมืองใหญสมศักดิศ์รี
เมืองใหญมองกันได เด็กก็เตม็คน ผูใหญก็เต็มคน มองดกูันได อันนี้เมืองเล็กเมอืง
นอยเมืองใหญก็ตาม ตางคนตางมีศักดิ์ศรีดวยคุณสมบัติอยูภายในประเทศของตนเอง
แลวมองกันได เราหาไวเราคิดหมดนะ ไปมองเขาอยามองแบบสองสลึงไมไดนะ มอง
เขาหลับตามอง พวกบาพวกตาเดียว พวกตาเดยีวเขาวาเอก เอกตาเดียวประเภทชาติ
ไทยเราดอยใชไมไดนะ ตองเอกไมมใีครสู หนึ่งไมมีสอง อันนี้เอกตาเดียว ถาตานี้บอด
ไปอกีหมดเลย บอดเลย ตองเอาใหดีนะ นี่ละชวยชาติไทย 

จึงไดเผดียงพี่นองทัง้หลายเราคิดหมดนะ ไมใชมาพูดเฉยๆ คิดเรียบรอยทุก
อยาง หนาเขาหนาเรา ชาติเขาชาติเรา เร่ืองธรรมเปนธรรม เร่ืองโลกเปนโลก แยกมา
เปนโลกก็ตองเปนอยางน้ีแหละ มาเปนชาติชั้นวรรณะเปนฐานะสูงต่ําก็ตองเปนอยางนี้ 
ถาธรรมแลวเรียบเลยไมมีปญหา นี้เราอยูในโลก ลูกหลานไทยเราก็อยูในโลก อยูกับเขา
เหมือนเขา ตองใหมองหนากันได ดวยฐานะตามกําลังของตน นี่ละถึงไดอุตสาห
พยายามขวนขวายหามา เชนอยางเมืองไหนทีม่ทีองคํานอยหรือไมมีทองคํา เงินนี้มีคา
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เมื่อไร ไมมนีะ นี่เงินไทยเราเวลานี้ก็เทาไร ที่ฝร่ังมันกลืนไป ๔๒ เหรอ แตกอนมันฟาด
ขึ้นถึง ๕๖ บาท นี่ละที่เรารองโกกนะ นี่มันเลยหาสิบตางคไปแลวนะเมืองไทยเรา ขาด
หาสิบสตางคก็วาขาดเต็มที่แลว ไมเต็มบาท มาขาดหาสิบสตางคก็ยังวาขาด นี้ฟาด ๕๖ 
เมืองไทยเรา ๔๐ สตางคใชไดยังไง นี่ละเอาใหญตรงนี้ จึงดีดขึน้ๆ 

เดี๋ยวนี้ของเขาก็ ๔๒ ลงมาจาก ๕๖ มาอยู ๔๒ อยูตรงนี้ละ พอฟดพอเหวี่ยงกัน 
ก็เพราะเรามีสมบัติของเราหนุนกัน คัดคานตานทานกันไว เขาสูงขึ้นจับหางมันดึงลง
เขาใจไหม ไมใหมันขึ้นมากนัก เราจับหางมันดึงลง ฝร่ังมันกม็ีหางเหมือนกัน ทําไมจะ
ไมมีหาง ตัง้แตหมาเรายังมีหาง ไอหร่ังไมมีหางแสดงวาเลวสูหมาเราไมได ตองเอา
อยางงั้นซิ เอาละนะพูดไปพวกนี้อาปากไมงับ เอาละพอ (คณะเรือปากน้ําถวายเพื่อ
กอสรางพระธุตังคเจดียเจาคะ ๒๗,๐๐๐ กวาบาท) เออๆ เอาไปเลยแยกเลย เจดีย
วัดอโศการามอยูในหัวอกเหมือนกันนะ หัวอกของเรา บอกแลวเรียบรอยแลว เราได
พิจารณาเรียบรอย 

ในปจจุบันนี้ยังไมมีเจดียที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษสดๆ รอนๆ เหมือนครั้งพุทธกาล 
แลวคราวทานสรางเจดียธุดงค ๑๓ คราวนี้ โดยที่ทานอาจารยลี ทานเปนตนเหตุริเร่ิม
ขึ้นมาเปนมหามงคลแกพี่นองชาวไทยเราเปนอยางมาก ทีนี้เจดียนั้นชํารุดทรุดโทรม
มาก เราซอมแซมใหม ตกลงกันกับทานทอง เราเปนหัวคิดวางั้นเถอะ เราจะพยายาม
อาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารยทั้งหลาย นับแตหลวงปูเสาร หลวงปูมั่นลงมา และ
ครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปนลูกศิษย พอแมครูจารยมั่นของเรานี้ เวลาทานลวงไปแลว
อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุนอยเมื่อไร รวมแลวไมต่ํากวา ๒๐ องค ทีท่านลวงไปแลว
อัฐิกลายเปนพระธาตุๆ นั้นคือพระอรหันตแตละองคๆ ในครั้งพุทธกาลกับครั้งน้ีเสมอ
กันหมด เขาใจ 

ทีนี้เราจะยกเจดียนี้ขึ้น เพื่ออาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารยทั้งหลาย เขามา
รวมอยูในเจดียนี้ แลวไดกราบไหวบูชาศักดิ์สิทธิ์วิเศษ ในภาคกลางเปนจุดศูนยกลาง
แหงเจดียของพระอรหันต ชุดปจจุบนัสดๆ รอนๆ เขาใจไหม นี่ละใหเปนที่ศักดิ์สิทธิ์
วิเศษ เราจึงพยายามหนุน บอกทานทองเลยวาเอาเลยนะทอง งานไมใหหยุดชะงัก เอา
เงินมีขาดใหขาด เราบอกงั้นละ เราจะไปหาตีกระเปานั้นๆ ลูกศิษยเรามีเยอะเราบอกงี ้
เราตีไดทุกกระเปาละ เอาๆ อยาใหขาดนะ งานหยุดชะงักเพราะเงินไมไดนะ เอาเลย 
กระเปาลูกศิษยของเรามีเยอะ เราตีกระเปาไหนไมไดหาตองไดสิบ เอาเทานั้นละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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FM 103.25 MHz 


