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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ขอบิณฑบาตจากประเทศใหญๆ  
 

 ท่ีจะใหวัดแนนหนาม่ันคงถาวร เจาของวัดคือหัวหนาวัดตองเขมงวดกวดขันโดย
ลําดับลําดาไป สุดทายก็ตางคนตางเขมงวดแลวภัยก็ไมมี น่ันเปนอยางน้ัน ตางคนตาง
เขมงวดในตัวเอง ๆ แลวก็ไมมีอะไรแสดงออก 

เวลานี้นายกยังอยูกรุงเทพหรือเมืองใด (ผูวา อยูเมืองไทยครับ วันนี้คงจะกลับ
อุตรดิตถ) นี่ก็ไมไดอยูเหมือนกันจะวาไง ตางคนตางหนัก เอา หนักเพื่อชาติไมเปนไร 
เราทํางานเพ่ือชาติไมเปนไร การถูกโยกยายไปนูนไปน้ีดวยความเปนธรรมเราไมวา ถา
ถูกโดนเขาอยางไมเปนธรรม เห็นแกตัว เห็นแกพวกพองของตัวยิ่งกวาชาติบานเมืองนี้ 
เขามาเก่ียวของกับเรา ซัดกันเลยนะกับเรา มันไมเปนธรรม ถายายไปดวยความเปน
ธรรม ไปไหนไปเถอะเราทํางานเพื่อชาติเทานั้นพอ ที่ยายไปเพื่อชาติก็ตามแตมีเบื้อง
หลังที่ทําใหขุนเปนตมเปนโคลนไปอยางนั้นไมใหทํา ไมถูก ไปไหนก็จะตองเปนอยาง
น้ัน กอกรรมกอเวรกันไปเรื่อย ๆ  ถาเปนธรรมแลวไปไหนสะอาดไปเร่ือย เปนอยาง
น้ันนะ 

ทางเรื่องทองคําเราเพื่อชาต ิ เวลานี้กําลังกระจายออกไปบรรดาพี่นองชาวไทย
เรา กําลังพิจารณากัน ไมเห็นแกชาติจะเห็นแกใครวะ ก็เราทําน้ีเราทําเพ่ือชาติบานเมือง 
เราไมไดทําเพ่ือใครเราก็บอกแลว เราไมทําเพ่ือเราก็บอก ก็คิดดูซิจะตายอยูทุกวันนี้
เปนไร ก็อยางนั้นแลว ทําเพ่ือประโยชนสวนรวมสวนใหญ อันนี้ทางวงราชการงานเมือง 
ผูมีอํานาจหนาที่ทางไหนมันก็ตองเปนไปตามแถวแนวสายของงานไปเรื่อย ๆ ไปอยาง
น้ัน เพื่อความดีของชาติไทยเรา สงบรมเย็น ถามีขาศึกอยูตรงไหนมันไมสบายนะ 

อยูในตัวของเราก็ไมสบาย ขาศึกมันเกิดขึ้นไมสบายละ พอพูดอยางนี้เราก็
เรียกวานิทานสดนะ เม่ือ ๒-๓ วันน้ีใครไมรูเอาผักต้ิว ตําผักต้ิวแหลกละเอียดมาใหเรา 
เราเคยเข็ดมันอยูแลวผักต้ิวน่ีนะ เขาเรียกซุบผักต้ิว เอามากิน เอ นี่มันเหมือนผักติ้ว
นา มันเปนยังไง สีมันเปนสีผักต้ิวนะ แตทําไมละเอียด ทีนี้มันก็สงสัยกันกับดอกทอง 
ดอกทองในวัดนี้มีเยอะนะ เวลาเขาตําเขาปนมันแหลกเหมือนกันมันก็ไมรูละซิ ทีน้ีเรา
ชอบตําซุบดอกทอง กินแลวมันดีมันไมมีพิษมีภัย แตผักติ้วนี้กินลงไปแลวถายทองไป
ทันก็ทัน ควาโถนทันก็ทัน ควาไมทันมันก็ฟาดใสรถเลย เขาใจไหม 
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เม่ือ ๒-๓ วันน้ีก็เห็นผักต้ิวน่ีละมา ซุบผักติ้วละเอียดลออ โอ ทําดีเราวา นี่มัน
ไมใชผักต้ิวเหรอ ดูแลวดูเลา ทีนี้จับมาลองใสลิ้นลองดู ถาเปนผักต้ิวความหมายท่ีเรา
คิดไวเดิมก็มันจะเปรี้ยว น้ีเอาลองชิมก็ไมเห็นเปร้ียวนะ พอไมเห็นเปรี้ยวมันก็เอนไป
ทางดอกทอง คงเปนดอกทองละ วันน้ันก็ซัดเอาเสียมากนะ พอไปตามทางนี่ขี้ราดตาม
ทางเลย โอย.เอา จริง ๆ ไมทันเลยนะ มันกินอะไรเมื่อเชานี้ พระทานเลยบอก (ไมใช
ผักต้ิวเหรอ) ผักติ้วอะไร (ผักติ้วเมื่อเชานี้ที่เขาทํา) โอย.ถาอยางน้ันยอมรับแลว ผม
กินมากนี่นะ น่ัน เห็นไหมละ ราดไปตามทางเลย ผักต้ิวมันเอาเรา เมื่อเชานี้มีมาอีก
เปนของเกาหรือของใหมเราเอานิดหนอย คือมือหนึ่งตอยมือหนึ่งระวัง ไมเอาทั้งสอง 
จะคอยฟงดูกอน เปนอยางน้ีละ 

น่ีเห็นไหมภัยมันเกิดในรางกาย มันอยูไดเมื่อไร ราดไปตามทางเลยวันน้ัน 
โอย.มันเอาเร็วนะ เอาปุบปบเลยเทียว วันนี้ก็มีอีกนะ วันน้ีไมใชฉันมากเตรียมทาไวสู
มันหนอย ถาเห็นวันหลังไมเอาเลยแหละ ถารูวาผักติ้วนี้ยังไงก็ไมเอา แตนี้มันเหมือน
กันกับผักดอกทองเลยทําใหเสียทา รางกายถาปรกติมันก็ด ี ถาไมปรกติมันก็เปนอยาง
น้ัน คนเราอยูรวมกันเหมือนกัน จุดใดจะดีก็ตามถามีจุดไมดีแลวก็ทําลายกันได ตอง
พากันระมัดระวัง ใหเขมงวดกวดขัน จะเห็นแตวาคนน้ันคนน้ีไมไดนะ ตองทุกคน
ระมัดระวัง 

เชน ยาเสพยติดน้ีใครก็มีลูกมีเตาหลานเหลน ใหพากันเขมงวดกวดขันในลูก
หลานของตนนะ เด็กก็ดื้อ พอหลุดมือจากพอแมไปแลว ไปโรงรํ่าโรงเรียนก็เขาเพ่ือน
ฝูง ไปเสียตรงน้ันนะ เด็กเสียตรงน้ัน ส่ิงเหลาน้ีมันเสียจนกระท่ังสถานท่ีเขมงวดกวด
ขันที่สุด คือในเรือนจํามันยังเขาไดนะ มันเขาไปตามสายของมัน สายของมันก็เจา
หนาท่ี เจาหนาท่ีนักโทษนอกเรือนจํา มันไมไดเปนนักโทษท่ีเขายอมรับกันอยาง
เปดเผย มันเปนนักโทษลับ ๆ มันเปนสายเขาไป เอาพวกเหลาน้ีไปย่ืนใหนักโทษ
กิน น่ันละขายกันเกล่ือนอยูในเรือนจํามี ลูกศิษยเราเต็มเรือนจําไมรูไดยังไง เขาใจ
ไหมละ เวลาเขาพูดตามเร่ืองมันมายังไงๆ มันถึงมาอยางน้ี เขาก็เลาใหฟง
ละเอียดลออ แนะ มันก็รูอยางนั้นแหละ  

อยางที่วากระทรวงตาง ๆ ลูกศิษยลูกหามีอยูทุกกระทรวง แตกอนเราก็ทราบ 
แตเราทราบเราก็ทราบธรรมดาไมไดเก่ียวของอะไร ๆ เร่ืองราวเปนยังไงก็ทราบ จน
กระทั่งที่เราไปเกี่ยวของในวงงานนี้ซิ อยางท่ีชวยชาติคราวน้ี เราเขาไปเก่ียวของ น่ันละ
มันถึงไดกระจายออกไป เลยกลายเปนเราก็เปนนักรบคนหน่ึงออกสนามเพ่ือชาติ แนะ 
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ก็อยางนั้นแลว เมื่อเวลามันเขาไปเกี่ยวของมันก็เปนเองของมัน ตามหลักธรรมวินัย
พระไมเขาไปเกี่ยวของ การบานการเมืองน้ันเปนเร่ืองของชาติบานเมืองเขา พระเปน
เรื่องของพระ เราก็ถืออยางนั้นมาตลอด เราไมเขาไปเกี่ยวของ ทราบมาดวยดีเร่ือง
อะไร ๆ ทราบมาโดยตลอด แตเหมือนไมทราบนะ เฉย 

จนกระทั่งเรื่องของเรามันเขาไปเกี่ยวของโดยไมคาดไมฝน ดังท่ีชวยชาติคราวน้ี
แหละ เขาไปอยูในวงกลางละซิที่นี ่ น่ัน เห็นไหมละ เมื่อเขาไปอยูในวงกลาง ความรับ
ผิดชอบอยูกับใคร มันก็มาอยูกับเรา ทีนี้มันก็เบิกละซิใชไหมละ นี่ละเรื่องมันก็เปนได
อยางนั้น ทีนี้ไมผิด แนะ ถาธรรมดาผิด ถามีเหตุผลกลไกที่เขาเกี่ยวโยงอยูอยางนี้
อยางเราทําน้ีไมผิด ถาผิดเราไมทํา ก็เปนอยางน้ันแหละ ความไมดีอยูที่ไหนมันเสีย
หมดน่ันแหละ ตองไดระมัดระวังชวยกันทุกคน ๆ ใหระวัง  

วันนี้บอกผักติ้วใครก็คงจะทราบ ผักต้ิวน่ีสําคัญนะ เอาดีอยูนะ เราเอาอยาง
ตายใจวันน้ันฟาดเอาเสียโถ ราดไปเลย หนักกวาน้ันมันเจ็บบิดนะ บิดดวย นี่ถาลงซ้ํา
เขาไปอีกบิด นี่ยังไมซ้ํามันก็ยังบอกแลว มันรุนแรงถึงขั้นเจ็บทองบิดดวย ถายดวยเจ็บ
บิดภายในดวย เราเคยแลวกับอันน้ี ที่ไมฉันมาเลยนี้ก็คือฟกทอง ฉันลงไปแลว เสน
ทองน้ีเปนแผนเลย มันตึงเสนทอง ผิดเสนทองมากนะฟกทอง เราหยุดมาต้ังแต
ฆราวาสแลวไมเอาเลย จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไมเอา พอฉันเมื่อไรมันก็เปนเมื่อนั้น สิ่งที่
มันผิด ผิดรุนแรงอยางน้ันเราก็ตองงดเลยไมเอาเลย ถาพอหลบพอหลีกอยูบางก็มีฉัน
บางเล็ก ๆ นอย ๆ ไมเอามาก 

ทองคําเราเวลาน้ีก็กําลังจะเร่ิมรวมกัน พินิจพิจารณาเร่ืองการชวยชาติเรา 
ทองคําใหไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน เพราะบรรดาลูกศิษยลูกหาท้ังหลายเรียกวาท่ัว
ประเทศไทย ก็ทราบท่ัวหนากันวาเราไดออกประกาศแลววา การชวยชาติคราวนี้
ขอใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันเปนเครื่องหมายแหงการชวยชาติของคนไทยทั้ง
ประเทศ ขอใหได ไมหนักมากเกินไป และเปนสงาราศีเปนสิริมงคล เปนความ
แนนหนามั่นคงแกชาติไทยของเรา ไมมีสวนไหนท่ีจะทําใหเสียเพราะการไดทอง
คํามานํ้าหนัก ๑๐ ตัน เขาสูคลังหลวงของเรา มีแตเปนมงคลมหามงคลทั้งนั้น 
เพราะฉะน้ันเราถึงอุตสาหพยายามบึกบึน นี่บรรดาลูกศิษยทั้งหลายทั้งผูใหญผูนอย
เร่ิมคิดกันละ ควรคิดแหละไมคิดไมได ตองคิด ตั้งแตหลวงตาเองไมเคยมุงอะไรใน
โลกอันนี้ ยังคิดเพื่อพี่นองทั้งหลายจนจะเปนจะตาย ก็นาจะคิดกันบางซิ พี่นองทั้ง
หลาย 
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เราถาพูดตามสัดตามสวน ในเร่ืองท้ังหลายท่ียอมรับกันท่ัวโลก คือวาเราก็เปน
พระ เราไมเคยสนใจกับส่ิงเหลาน้ีต้ังแตไหนแตไรมา แลวเหตุใดจึงไดมาหมุนติ้ว ๆ น้ี
เปนเวลา ๕ ปเต็มแลว เพื่อพี่นองทั้งหลาย เราไมไดเพ่ือเราเลยเราก็เคยบอก หนักก็
หนักมากแตหนักเพื่อพี่นองทั้งหลายทั้งนั้นแหละ จึงควรคิดกันละนะ จะไปจืดจาง
วางเปลาอยูเฉย ๆ ไมได แบบหัวหดอยูในกระดองเหมือนเตาดูไมไดนะ เมืองไทย
เราไมใชเมืองเตานะ อยาไปหัวหดซ ิ เวลาคิดตองคิด เวลาเด็ดตองเด็ด เวลาออน
ออนอยางน่ิมนวล เวลาเด็ดก็เด็ดอยางเฉียบขาดตอขาศึกศัตรูท้ังหลาย  

อันน้ีเราก็พยายามกัน อยาเปนหัวหดในกระดองเหมือนหัวเตา ทั้ง ๆ ที่ผูนําพา
ดําเนินอยูแทบเปนแทบตายน้ีมันนาคิดอยูนะ ขอใหพิจารณาใหดี เมืองไหนก็ตามบาน
ใดก็ตามตองอาศัยความพรอมเพรียงสามัคค ี ที่เห็นวาถูกตองแลวพรอมเพรียงกันทุก
อยาง ถาอันไหนไมดีเราก็พรอมเพรียงกันละ นั่นถูกตอง อันไหนดีเราก็พรอมเพรียง
กันสงเสริมขึ้น เมืองไทยเราก็จะเจริญรุงเรือง อยางเราไดทองคํามานํ้าหนัก ๑๐ ตัน 
เปนของเลนเมื่อไร ทําเมืองไทยใหอบอุนตลอดไปเลย 

น่ีละท่ีหลวงตาไดอุตสาหพยายามเพราะความคิดเรียบรอยแลว มีแตเปน
เคร่ืองหนุน ๆ ชาติไทยของเราใหมีความแนนหนาม่ันคงย่ิงข้ึนเทาน้ัน สวนท่ีจะทําให
เสียไมม ีจึงตองอุตสาหพยายาม เวลาน้ีก็ไดจะรวม ๖ ตันแลว วันที่ ๑๒ เมษายนน้ีก็
เรงแลวนะ จุดน้ีจุดหน่ึง ๕๐๐ กิโล จุดวันที ่๑๒ เมษายนขางหนาน้ีไดพยายามเต็ม
ที ่ เราไดประกาศออกดวยวาควรจะใหไดนํ้าหนักทองคํา ๕๐๐ กิโล พอได ๕๐๐ 
กิโลแลวก็เปน ๖ ตันกวาไปแหละ ใหไดตรงนี ้ 

นี่เรากําลังจะถอนเงินออกจากธนาคารเกือบทั้งหมดวางั้นเถอะ สวนใหญจะ
ออกทั้งนั้น ๆ ถอนออกมาหมด ถายังเศษเหลือก ็ เศษเหลือเปนหม่ืนหรือวาเปนแสน 
อยางมากจะเหลือไวเพียงเปนแสนในธนาคาร เปนลานเปนอะไรน้ีเอาออกหมดเลย 
เพราะมันยังมีความเก่ียวโยงอยูกับการรับบริจาคของบรรดาพ่ีนองท้ังหลาย เขาสู
ธนาคาร เราจึงตองเอาเช้ือไวในน้ัน ไมมากก็ใหมีไวสําหรับรับเวลาคนน้ันบริจาคมา 
โอนมาก็รับเอาไว ๆ สวนใหญจะถอนออกทั้งหมด ทางกรุงเทพฯก็เซ็นใบถอนเรียบ
รอยแลวใหไปแลว ทางนี้ก็กะระยะพอดีเลย เอามารวมบัญชี แลวก็ถอนหรือโอนไป
เลย ไดเทาไรก็รีบซื้อทองคํา เตรียมไวพรอมในวันที่ ๑๒ เมษายนน้ีแหละ เรากะไว
ตรงนี้ใหได ๕๐๐ กิโล  
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เวลาน้ีทองคําท่ีเราไดเรียบรอยแลว ๑๓๒ กิโล นี้หมายความวาทองคําที่ได
เรียบรอยแลวในจํานวน ๕๐๐ กิโล เวลาน้ีได ๑๓๒ กิโล เราก็จะไดเอาทองคําจาก
ธนาคารมาอีก มาบวกกันเขา ๆ ใหได ๕๐๐ กิโล น่ีเปนชุดหน่ึงเปนระยะ ๆ นี่บรรดา
ลูกศิษยลูกหาก็เร่ิมรวมหัวกันแหละ ตางคนตางบริจาคถึงขนาดเขียนจดหมายมา
หาเราแลววา ยังไงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน จะไมใหเลย ๒๕๔๖ วาอยางน้ันนะ วา
จะใหเสร็จส้ินในป ๒๕๔๖ เราก็ไดรับทราบแลว เวลาน้ีกําลังประชุมกันในท่ีตาง ๆ 
รวมกัน คือกฐินขางหนาน้ีเปนจุดใหญโตมากเหมือนจะรางรากรางโคนออกหมด
เลยแหละ กะวาอยางน้ัน กฐินขางหนาน้ี จะรวมกันใหเสร็จในระยะน้ีวาง้ัน 

เราก็ทําของเราไปอยางน้ีแหละเร่ือย ๆ ไป วันท่ี ๙ นี้ก็จะไปกาฬสินธุละมั้ง ไป
กาฬสินธุน้ีไปคาง ๒ คืนหรือยังไง (คางคืนเดียวครับ) เออ วันท่ี ๙ ไปกาฬสินธุ เทศน
เสร็จแลว วันท่ี ๑๐ กลับมา ทีนี้วันที่เทาไรไปทีนี้ตอกันเลย (วันท่ี ๑๔ ครับ ไปคาง 
กลับ ๑๕ ครับ)  เออ วันท่ี ๑๔ น้ีก็ยังไปคางแลวกลับมาเสียกอนนะ วันท่ี ๑๔ ไปคาง
ที่บานโพน เผาศพทานเจาคุณเขียน วันท่ี ๑๕ กลับมา วันท่ี ๑๖ ไปเผาศพที่ บานไชย
วาน พอหลังจากนั้นกลับมา หลังจากนั้นละทีนี้ไปติดตอกันไปเรื่อยเลยนะ วันท่ีเทาไร 
(วันท่ี ๒๐ ไปอุบลครับ)  

เออ ดูเหมือนวันที ่ ๒๐ จากน้ันก็เร่ือยเลย จนกระทั่งถึงนครพนม วันท่ี ๒๘ 
เผาศพทานเจาคุณวัดศรีเทพ เสร็จจากน้ันแลวถึงจะกลับก็เรียกวา สิ้นเดือนพอดีแหละ 
วันท่ี ๒๘-๒๙ เผาศพ ที่วัดศรีเทพ แนะ ๓๐-๓๑ มันก็สิ้นเดือน เราก็กลับมา พอตน
เดือนเมษาก็ลงกรุงเทพฯ อีกแลว ลงไปครั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องมอบทองคํา เขมงวดกวด
ขันเอาหนักอยูเหมือนกันแหละคราวน้ี ใหไดทองคํา ๕๐๐ กิโล น่ัน เดือนเมษา วันท่ี 
๑๒ เราจะลงไปกอนน้ันแลว แตยังไมไดกําหนดวันวาจะลงตอนไหน ตั้งตนเดือนเมษา
ไปแลวกําหนดเมื่อไรก็ไดทั้งนั้นแหละ เพราะเราต้ังใจจะไปอยูแลว กวาจะกลับน้ีก็นาน
อยูนะ คงจะไมต่ํากวา ๒๐ วัน เพราะงานมันติดมันตอเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุงตลอด 

สรุปทองคําและดอลลาร วันท่ี ๑ เม่ือวานน้ี ทองคําได ๓๑ บาท ๑ สตางค 
ดอลลาร ๑๙๗ ดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลววันที ่๑๐ ธันวาน้ันนะ เวลาน้ีเรา
ไดทองคําเพิ่มเขามาอีก ๑๓๕ กิโล ๓๔ บาท ๘๒ สตางค เราก็จะเอาทางโนนมาบวก
ทางน้ีมาบวก ทีนี้ดอลลารได ๑๒๙,๔๙๙ ดอลล น่ีหมายถึงวาดอลลารท่ีไดหลังจาก
การมอบแลว รวมทองคําที่ไดแลวทั้งที่มอบแลวและที่ยังไมไดมอบเรียกวาทั้งหมดเลย 
ไดทองคํา ๕,๖๙๕ กิโล ถา ๕๐๐ กิโลนี้เขาไปปบมันก็เปน ๖,๐๐๐ ละนะ  



 ๖ 

ทีนี้ดอลลารที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบได ดอลลาร ๗,

๓๒๙,๔๙๙ ดอลล ท่ีเราไดแลวนะ ก็จะขยับไปเรื่อย กรุณาทราบตามน้ี เวลาน้ีพูดอยู
เดี๋ยวนี้มันก็ออกทางอินเตอรเน็ตอยูไมใชเหรอ นี่ก็ออกอยูตลอด ออกทั่วโลก ออก
หมด เราอยากใหโลกท้ังหลายไดหันหนาเขามาสูธรรม ถาโลกท้ังหลายสวนใหญ ๆ ได
หันหนาเขาสูธรรมแลวโลกน้ีจะมีความสงบรมเย็น แมจะตั้งทาเปนฟนเปนไฟอยูอยาง
เวลาน้ีก็ตามนะ อํานาจแหงธรรมนี้จะระงับดับลงไดโดยไมตองสงสัย ถามีผูเขามาสน
ใจในเร่ืองอรรถเร่ืองธรรม ซึ่งเปนน้ําดับไฟอยูแลว โลกนี้จะคอยสงบลง  

นี่ก็ทราบกันปดกันไมอยูแลว ประเทศใหญ ๆ ท้ังน้ันเวลาน้ีมีแตกํากําปนหมัด
ใสกัน เมืองไหนตอเมืองไหนไมใชเมืองเล็กเมืองนอย มีแตเมืองที่จะเปนไฟบรรลัย
กัลป เผาโลกใหฉิบหายไมสงสัยละนะ มีกี่ประเทศ ประเทศไหนเปนยังไง แลวมีตั้งแต
ตัวเปง ๆ ท่ีสําคัญตนวามีความรูความฉลาดอํานาจบาตรหลวงท้ังน้ันแหละ ที่จะขึ้น
ตอกรกัน แลวโลกจะเปนฟนเปนไฟกัน เพราะความเปนฟนเปนไฟน้ีเปนผลของความ
อวดด ีแลวจะเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันไดไมสงสัย ถาไมมีธรรมระงับ ถามีธรรมระงับ 

ส่ิงเหลาน้ันสรางมาไวเพ่ืออะไร ก็เพื่อจะปองกันรักษาตัวเอง ธรรมมีนํ้าหนัก
มากกวาน้ัน เขาทีเดียวเดียวเลยนะ ธรรมมีคุณคามีราคามีนํ้าหนักมากย่ิงกวาเคร่ืองมือ
เหลาน้ี ท่ีจะมาทําลายโลกเปนไหน ๆ เพราะธรรมน้ีมีมากเทาไรย่ิงจะเปนนํ้าดับไฟ ส่ิง
ท่ีเปนเสนียดจัญไรตอโลกท้ังหลายเวลาน้ี ก็คือสิ่งที่โลกกําลังพองตัวอยูนั้นแล จะระงับ
ดับลงไดดวยอรรถดวยธรรม ถามีอรรถมีธรรมแลวโลกจะระงับ ถาไมมีอรรถมีธรรม
ใครจะเกงเทาฟาก็ตาม มันก็เหมือนกับอึ่งอางกับวัวในนิทานอีสป  

อึ่งอางคืออะไร คือพวกโลกที่อวดดิบอวดด ีอวดเกงกลาสามารถ วาตัวเปนผูมี
ความรูความฉลาด สามารถที่จะเอาโลกนี้ใหอยูในเงื้อมมือของตนได นี้คืออางมันพอง
ตัวของมัน ทีน้ีเขาก็เปนอ่ึงเราก็เปนอาง อึ่งกับอางก็ซัดกันละซิ ซัดกันแลวมันไปโดน
อะไร อึ่งอางกับวัวอวดดีกวาวัว อึ่งอางอวดดีกวาวัว ซัดกันลงไปแลวคําวาวัวคืออะไร 
คือความพินาศฉิบหายครอบหมดเลยเขาใจไหม น่ันละวัวคือความพินาศฉิบหาย ที่
เกิดขึ้นจากความอวดดิบอวดดีของอึ่งของอางนี้แหละวาตัวเกง คร้ันเวลาทําลงไปแลว
มีแตเถาแตถาน น่ันละทานวาวัว มีอํานาจมาก ความฉิบหายเปนผลจากความอวดดี 
เราจึงไมควรจะอวดดีอยางนี ้

อันนี้คืออวดเลว ไมใชความอวดดีของธรรม ความอวดดีของธรรมตองระงับ
ดับลง สิ่งใดที่จะเปนภัยตอชาติบานเมืองใหระงับดับ ผูใหญดับมาก ผูนอยดับนอย 
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ตางคนตางดับ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไมไดถาคนไมทําใหเกิด นี่เปนของสําคัญ เราจึง
อยากขอบิณฑบาตกับชาวโลกท้ังหลาย คําวาธรรม จะเปนศาสนาใดก็ตาม ขอใหมี
ธรรมดวยความเมตตา คิดเห็นชีวิตจิตใจของโลกทั้งมวลนี้ เขามารวมกันเปนความ
สงบสุขรมเย็นดวยกัน ดวยความเปนธรรม เห็นอกเห็นใจกันแลวโลกจะเย็น น่ีเรียกวา
โลกมีธรรม  

ศาสนามีธรรม จะเปนศาสนาใดก็ตาม เม่ือมีธรรมเพ่ือสวนรวมใหไดรับความ
สงบรมเย็น ศาสนานั้นจะครองโลกได ถาศาสนาใดอวดดิบอวดด ีอวดความแกลวกลา
สามารถของตนแลวจะทําลายคนอ่ืน ใหมาอยูในเงื้อมมือของตน ศาสนาน้ันคือไฟเผา
โลก ไมเรียกวาศาสนา คือไฟเผาโลก ถาเปนศาสนาท่ีเห็นอกเห็นใจสัตวโลกดวยกัน
แลว พากันระงับดับสิ่งที่จะเปนภัยตอโลกเสีย สงบลงไดอยางรวดเร็ว น่ีเรียกวาศาสนา
ปกครองโลกโดยความเปนธรรมโดยแท  

เราอยากขอบิณฑบาตจากชาวโลกท้ังหลาย ไมควรจะมาแสดงอวดดิบอวด
ดีอวดเดนใหเหนือความตาย มันเหนือไมไดละ ความตายน้ีครอบเราทุกทาน ยิ่ง
เราอวดเกงเทาไรความตายย่ิงขยับเขามา ความฉิบหายย่ิงขยับเขามา ใกลบาน
ใกลเมืองใกลตัวของเรา สุดทายหมดโลกน้ีเปนไฟดวยกันหมด น้ีเขาถึงแลวโลก
เปนไฟ ถาไมเช่ือคําสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค หรือคําสอนของธรรม 
ถาเช่ือคําสอนของธรรมแลวจะมีความสงบรมเย็น 

เราอยาวาธรรมน้ีอยูศาสนาใด ใหนําเขามาเปนธรรมสอนเราดวยกันทุกคน เรา
จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความเมตตาสงสารจะเกิดข้ึนทันทีจากธรรม เพราะ
ธรรมไมเคยมีความโหดรายทารุณตอผูใด นอกจากเปนความรมเย็นเปนสุขตอสัตว
โลกท่ัวหนากันเทาน้ัน จึงขอใหนอมธรรมเขามา เปนความโอนออนผอนผันกันโดย
ลําดับลําดา โลกนี้จะไมเปนฟนเปนไฟนะ เราขอบิณฑบาตจากชาวโลกท้ังหลายเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศใหญ ๆ น้ันแหละ ควรจะนําธรรมเหลาน้ีเขาไปบรรจุในประเทศของ
ตนใหมาก ๆ กลายเปนรมโพธิ์รมไทรของประเทศเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ัวหนากัน เขาจะ
ถือวาประเทศเหลานี้เปนพอเปนแมของเขา เขาจะนอมกายถวายตัวเปนลูกของ
ประเทศใหญ ๆ น้ันทันที  

แตประเทศใหญ ๆ จะมาขย้ีขยําประเทศเล็ก ๆ ใหแหลกเหลวพรอมกับ
ประเทศของตนอยางนี้ไมมีใครยอมรับ ไมมีใครชมเชยสรรเสริญ โลกตําหนิกันท่ัวหนา
เลย เพราะไดรับความฉิบหายเสมอหนากันจากส่ิงเลวรายท้ังหลายเหลาน้ี วันน้ีเราก็



 ๘ 

พูดเพียงเทานี ้ขอฝากการบิณฑบาตเปนธรรมไวกับบรรดาโลกท้ังหลาย วาศาสนธรรม
ไมเคยทําผูใดใหฉิบหายวายปวง แตเร่ืองกิเลส ความอวดดีอวดเดน ความเกงกลา
สามารถน้ีทําโลกใหฉิบหายมานานแสนนานแลว อยานําเขามาใกลชิดติดพันกับ
ประเทศชาติของเราซึ่งกําลังรักนวลสงวนตัวทุกคน เพ่ือความสงบรมเย็นใหนําธรรม
เขามาเฉล่ียเจือจานกันไป มีเล็กมีนอยมากนอยเพียงไร มีแตความเมตตากระจายกัน
ไปแลวโลกน้ีจะมีความรมเย็น เอาละ พูดเพียงนี้ละ พอ  ตอไปนี้จะใหพร 

 

อานและฟง ธรรมะหลวงตาวันตอวัน  ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 


