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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ชาติไทยไมจนน้ําใจ 
 

 วัดภูสังโฆ ทานวันชัยเปนหัวหนาคณะศรัทธาท้ังหลายท่ีวัดภูสังโฆ ถวายทองคํา
เพื่อคลังหลวงแหงชาติของเรา ซึ่งเปนลมหายใจของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศเปนจํานวน
ทองคํา ๓๑ กิโล ๓๖ บาท ดอลลารได ๒,๓๒๒ ดอลล เงินไทยได ๕๐,๐๐๐ บาท 
อนุโมทนา (สาธ)ุ ใหไดยินนูนท่ัวโลก พูดนี้ออกทั่วโลกนะ ทั่วโลกเขาก็ไมเคยมีวาสนาได
ยินคําพูดเชนน้ีนะ วันน้ีท่ัวโลกไดยินกันหมดแลว อินเตอรเน็ตออกเด๋ียวน้ีเลยนะ เห็นกัน
หมด ทานวันชัยก็เปนลูกศิษยหลวงตามหาบัว เม่ือหลวงตามหาบัวออกสงครามรบกับ
ความจน ทานวันชัยก็ติดตาม แลวพี่นองทั้งหลายที่เปนลูกศิษยของทั้งหลวงตาบัวและ
ของทานวันชัย ก็ติดตามมาโดยลําดับ จนกระทั่งถึงวันนี้ ไดสําเร็จผลมาเปนลําดับลําดา 
หลวงตาเองจึงขออนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกัน(สาธ)ุ 

ทองคําเมื่อวานนี้ได ๓ บาท ดอลลาร ๖๖ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว 
๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง ดอลลารมอบเขาคลังหลวงแลว ๗,๒๐๐,๐๐๐ ดอลล ทองคําที่ไดหลัง
จากการมอบแลวในวันท่ี ๑๐ ธันวา น้ัน เวลานี้ไดทองคํา ๔๕๓ กิโล ๕๗ บาท ๙๖ 
สตางค ยังขาดทองคําอยูอีก ๔๖ กิโล ๗ บาท ๘๒ สตางค จะครบจํานวน ๕๐๐ กิโล 
ดอลลารได ๑๓๐,๑๔๒ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมได
มอบ เปนจํานวนทองคํา ๖,๐๑๓ กิโล หรือ ๖ ตัน ๑๓ กิโล รวมดอลลารที่ไดทั้งหมด ทั้ง
ท่ีมอบแลวและยังไมไดมอบเปนจํานวนดอลลาร ๗,๓๓๐,๑๔๒ ดอลล อนุโมทนาพรอม
หนากันนะ (สาธ)ุ เด๋ียวน้ียังขาด ๕๐๐ กิโลอยูเพียง ๑๕ กิโล (เงินโอนไป ๑๗๑,๒๘๖,
๔๗๘ บาท ๕๖ สตางค ซื้อทองไปทั้งหมด ๑๔๙,๕๕๓,๐๔๐ บาท คงเหลือเงินอีก ๒๑,
๗๓๓,๔๓๘ บาท ๘๖ สตางคครับ) 

โยม หลวงตาเจาคะ หลวงปูเจ๊ียะ กราบถวายทองครึ่งกิโล แลวก็เงิน ๑๐๐ ดอลล  
หลวงตา อาจารยเจ๊ียะเหรอ เออ น่ัน มาอีกแลว คร่ึงรอยดอลลเหรอ  
ครึ่งรอยดอลลพากันรูจักไหม น่ีมันภาษาอัศจรรยนะ คนไมอัศจรรยมันไมเขาใจ

ละ จวนเขาน่ีทองคําไดต้ังมากมายแลววันน้ี อันนี้ครึ่งกิโล อาจารยเจ๊ียะ และครึ่งรอย
ดอลลารนะ ขยับ ๆ เขาไป ๆ นี่ที่ไดนําพี่นองทั้งหลายก็ดังที่ทานวันชัยพูดไมผิดแม
กระเบียดหนึ่งไมมีผิดเลย เพราะเราต้ังใจเสียสละจริง ๆ เพื่อพี่นองชาวไทยเราซึ่งมองดู
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แลวเอนลง ๆ คอยที่จะจมลงทะเลหลวงใหเห็นอยูตอหนาตอตา โถ มันสะดุดใจถึง
ขนาดเรารองโกกเลยนะ คราวนี้กอนที่จะออกชวยชาติคราวนี้ถึงขนาดรองโกกเลย ทีแรก
ก็ลูกศิษยลูกหามาเลาใหฟง ถึงเรื่องการติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง แลวหนักเขา ๆ เราให
เขาไปติดตามดูบัญชีในคลังใหญเรา นั่นละออกมาใหทราบอยางชัดเจน ทางโนนก็ติด
ตามเขาไปเอาออกมา เอาจํานวนท่ีติดหน้ีติดสินเขาเทาไร ๆ ๆ เอามาอาน 

นี่ละตอนที่รองโกกเลยนะ โถ ตายยังไงนี่วะ ถึงขนาดนี ้ จะมีสติปญญาที่ไหนมา
ยกขึ้นได ถึงขนาดนี้แลวเมืองไทยเราก็มีแตจะจมทาเดียว เราจึงไดยกขอเปรียบเทียบข้ึน
เลยวา หนี้ทั้งหลายที่ครอบในเมืองไทย จากตางประเทศท่ีเรากูยืมเขามาน้ัน มันจึงเทา
กับอุงเหย่ียวใหญ พี่นองชาวไทยเราที่เปนลูกหนี้ของเขา เทากับหัวหนูเล็ก ๆ ๖๒ ลาน
หัว น่ีเขาเปนเจาหน้ี น่ีเราเปนลูกหน้ี เวลาน้ีเขายังไมกําเขากางเล็บเอาไว ถาเขากําปุบ
เดียวเทาน้ี เอาหน้ีฉันมาเทาน้ันนะ ถาไมได เมืองไทยนี้ถูกกําเรียบ เปนบอยเขาท้ัง
ประเทศเลย เรามาคิดอยางนี้เพราะฉะนั้นมันถึงรองโกก เอา เวลาน้ีเขายังไมกํา ถึงจะ
กางขนาดไหนก็ตามยังไมกํา เรา เอา หาที่เล็ดลอด ลอดออกตามนี้ ๆ ใหได ตั้งแตนี้ตอ
ไป เอา จะชวยจะเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย 

น่ันละ รองโกกแลวก็ออกตั้งแตบัดนั้นอยางถึงใจเลยที่นี่ ออกอยางถึงใจเลย ทีนี้
เมื่อไดออกแลวก็พุง ๆ เลย เรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ละวางั้นเถอะ ที่ทานวันชัยพูดนั้น
เรายอมรับวาเปนความจริงอยางน้ัน แลวบรรดาลูกศิษยลูกหาพ่ีนองชาวไทยเราท้ัง
ประเทศ หลวงตานี้ขออนุโมทนามาตลอด ๆ ภายในจิตใจ ๆ คือ หัวหนาพากาวเดินยัง
ไงก็เดิน หัวหนาพาพักก็พัก หัวหนาพากาวก็กาว หัวหนาพาเอานะ ก็เอานะดวยกัน
ตลอดมาอยางนี้ แลวก็เห็นไหมทองคําเราเคยมีท่ีไหนมา ทองคําไดเวลานี้ก็ ๖ ตันกวา
แลวนะ นี่คิดดูซ ิ น่ีละอํานาจแหงความรักชาติ ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงแหง
พี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศ ยกชาติของตนขึ้นอยูในอุงเล็บของเหยี่ยวนี้ขึ้นมาไดโดย
ลําดับ เด๋ียวน้ีเรียกวาช่ืนใจแลวนะ พนไปไดเวลานี้พน 

อยางท่ีติดหน้ีเทาไรก็กําหนดแลวทานนายกฯ ทานกําหนดเรียบรอย ๆ หมด
เรียบรอยแลวจะใชเทาน้ัน ทานคํานวณเรียบรอยหมด สมกับทานเปนผูนําของประเทศ
วางั้นเถอะ น่ีเรียกวาผาน รอแตวันจะผาน สมบัติของเราที่จะผานมีพรอมแลว ทั้ง ๆ ที่
ติดหนี้พะรุงพะรังจนถึงขนาดที่เรารองโกก เวลาน้ีเราไมรองแบบน้ันแลว เรารองเราก็
รอง เอา เมืองไทยเราเปนเมืองเด็ดวาง้ันเลย อยูใตอุงเล็บลอดอุงเล็บไปได ดีไมดีจะ
เหยียบหัวเล็บอีกดวยซํ้าไปก็ไดน่ีวะ น่ัน ก็เปนอยางนั้น 
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นี่ละความพรอมเพรียงสามัคคีกันเปนอยางนี ้ สวนยอยสามัคคีกัน เชน รางกาย
ของเรามีความสามัคคีกัน ทุกสัดทุกสวนของรางกายมีปรกติดีงาม จะทําหนาท่ีการงาน
อะไร ๆ ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย น่ัน จิตใจก็ไมเปนใบบาเสียจริตก็พรอมกัน ใจก็ครองราง
ที่ปรกตินั้นก็ดําเนินงานทุกสิ่งทุกอยาง ทีนี้พอออกมาเปนสวนรวมของคนทั้งประเทศ 
๖๒-๖๓ ลานคน เปนคนไทยที่มีความรักชาติดวยกันหมด พรอมเพรียงแลวน่ัน สามัคคี
กัน วาเสียสละก็เอา เอา ต้ังแตบัดน้ันมาดวยความรักชาติเปนตนเหตุ ไมยอมปลอยชาติ
ใหใครงาย ๆ คน ๖๒ ลานคน จะปลอยใหเขาขย้ีขยํามีอยางเหรอ น่ัน เราเล็ดลอดมาจน
ไดดังที่วานี้ดวยความรักชาต ิ ดวยความเสียสละของเรา เราไมไดเปนเศรษฐีแหละ ฟง
แตวาเราอยูใตอุงเล็บเขา ถาเปนเศรษฐีจะมาอยูใตอุงเล็บอะไร เราก็เปนคนจน คนจน
มันก็ออกระหวางของเล็บ ๆ นี้ไปจนได ออกชองเล็บ ๆ ไปจนไดเห็นไหม  

น่ีละเพราะอํานาจแหงความพรอมเพรียงสามัคคีกัน พุงออกไดเลย ๆ จนกระทั่ง
บัดน้ี น่ีก็เปนท่ีภูมิใจกับบรรดาพ่ีนองท้ังหลายรวมจากทางโนนมาทางน้ีมา หลักใหญก็มี
ทานวันชัย แลวก็ผาแดงท่ีเปนขาใหญเขามา ขาใหญเขามาหาตน ตนอะไรตนใหญ ตนน้ี
นะเขาใจไหม ออกจากน้ีก็จะเขาตนหลวงเราละ กําลังรวมเขา ๆ เขามา แลวเม่ือวานน้ี
ทานเพียรก็มา นี่ก็ไดทองคํามา ๑ กิโล กับ ๔ บาท และดอลลาร ๑๐๐ น่ีละมาน่ี ทาง
โนนมาทางน้ีมาน้ี เราหมายถึงวาก่ิงใหญท่ีมานะ ที่วา ๓ กิ่ง ๔ กิ่ง กิ่งภูสังโฆ กิ่งผาแดง 
แลวก็ไปก่ิงนาคํานอย แลวก็เรื่อยมากิ่งนั้นกิ่งนี้ทุกกิ่ง ไมใชไมมา เหลาน้ีมาท่ัวกันหมด 

เราจึงขอชมเชยบรรดาพระกรรมฐาน พรอมทั้งประชาชนศรัทธาทั้งหลาย ที่เปน
ลูกศิษยของพระกรรมฐานทั่วประเทศไทยเรา ตางทานตางเสียสละมาทุกแงทุกมุม ทาน
มาเงียบ ๆ นะ ทานไมไดมาธรรมดา มาแบบโฮกฮาก โปงปาง ทานไมไดมา สวนใหญ
มันก็ยกขึ้น มันก็ตองมีเสียงดังบางใชไหม สวนยอยมันก็คอยไหลเขามาตามกันไป อันนี้
ไมไดยินเสียง ไหลเขามาเร่ือย อันใหญมันก็โครมคราม ๆ บางเปนธรรมดาใชไหม 
เพราะมันใหญ ไปมันก็โดนนั้นชนนี้ไปเรื่อยก็ตองมีเสียงบาง  

เชนอยางน้ี จะไมมีเสียงยังไงไดยินทั่วโลกแลวนี ่ทองคําตั้ง ๓๐ กวากิโล ใครเอา
มาใหท่ีไหน ถาวาเกงเอามาแขงดูซินะ เมื่อไมเกงเราก็พูดไดละซิใชไหม เราไดเราก็พูด
ไดซ ินี่ละไหลรอบมาทั่วประเทศไทย สวนพระกรรมฐานที่อยูที่ไหน ๆ มาทุกทิศทุกทาง 
บรรดาพระท้ังหลายเราก็อนุโมทนาตามสัดตามสวน ที่ทานมีกําลังศรัทธาพาญาติโยมมา
มากนอยเพียงไร ก็เปนพระในประเทศไทยของเรารวมมือรวมใจซึ่งกันและกัน ไมวาพระ
บานพระปาเปนพระลูกศิษยตถาคตดวยกัน ตางคนตางเสียสละมามากนอยทั่วถึงกัน
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หมดทั่วประเทศไทยของเรา นี่ละทองคําทั้งหลายจึงคอยหนาแนนขึ้น ๆ จากบรรดา
ศรัทธาทุกแหงที่พระเจาพระสงฆ ทานอยูในสถานท่ีใดชักนําแนะนําส่ังสอน หรือบอก
กลาวแลวก็ไหลเขามาอยางน้ีแหละ น่ีมาดวยอํานาจแหงความรักชาติ ความสามัคคีของ
พี่นองชาวไทยรวมถึงขนาดนี้  

น่ีละอํานาจแหงความสามัคคี ชาติไทยของเรามีความสามัคคีไมขัดไมแยงกัน คน
หนึ่งจะลากขึ้นคนหนึ่งจะลากลงอยางนี้ ก็ไมคอยเห็นมี มีแตพยายามลากขึ้นกําลังมาก
กําลังนอยเราไมเปนเศรษฐี เราก็เอาความทุกขความจนของเราตามนํ้าใจของเราซ่ึงไมจน 
มีเทาไรใหท้ังน้ัน ๆ น่ีละชวยชาตินะ เอาความไมจนในนํ้าใจ สมบัติเงินทองเราไมไดเปน
เศรษฐียอมรับ ถาเศรษฐีเราจะไมติดหนี้เขา น่ีก็เรียกวาเราไมเศรษฐีเราเปนคนทุกขคน
จนถึงขนาดติดหนี้เขาจึงพากันดีดกันดิ้นดวยน้ําใจ ที่ไมมีอัดมีอั้นคือน้ําใจของคนเรา 
เศรษฐีกุฎมพี พอคามหาสมบัติทั้งหลายก็ยกไวตามสวน ๆ แตสําหรับทุคตะเข็ญใจน้ี
เรียกวาแสดงเต็มกําลังความสามารถ เห็นกําลังของน้ําใจแหงความทุกขความจนของ
ชาติไทยเรา จากบรรดาพ่ีนองท้ังหลายท่ีแสดงนํ้าใจมาใหเห็นอยางชัดเจนมีวันน้ีเปนตน
นะ รวมเขามา ๆ  

น่ีละกําลังแหงความสามัคคี จะอุมชาติบานเมืองของเราไปได แลวทุกสัดทุก
สวนก็ขอใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมนะ เสียงอรรถเสียงธรรมเปนเสียงของศาสดาองค
เอก เปนอาจารยเอกในโลกท้ัง ๓ กามโลก รูปโลก อรูปโลก พระพุทธเจาเปนศาสดา
เอกเปนครูสอนทั้งนั้น พวกสัตวโลกทั้งหลายไดรับความดิบความด ี ถึงหลุดพนจากทุกข
มีจํานวนมากจากพระพุทธเจา จากธรรมของพระพุทธเจา เพราะฉะน้ันจึงขอใหฟง
เสียงธรรมพระพุทธเจา เม่ือหัวหนาไดนําธรรมพระพุทธเจาออกมาเปนความถูกตอง
ดีงามอยูแลวนั้น ใหพากันบึกกันบึนตามกําลังความสามารถของทุกคน ๆ ผลแหง
การบึกบึนตามความสามารถของเราดวยความเช่ืออรรถเช่ือธรรมน้ี เราก็เห็นผล
ประจักษมาโดยลําดับลําดาน่ีนะ  

นี่ละธรรมไปที่ไหนชุมเย็นไปที่นั่น มีมากมีนอยชุมเย็นเปนลําดับ ไมเหมือนกิเลส
ไปที่ไหนเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปเรื่อย ตึกรามบานชองสูงขนาดไหน ไมขีดไฟกาน
เดียวจอเขาไปนี้พังหมด น่ีละความช่ัวมันเปนอยางน้ัน มันมีฤทธิ์มากนะความชั่ว เหมือน
ไมขีดไฟกานเดียว อันน้ีเรียกวาความช่ัว อยาใหเขามาติดตัวติดเพื่อนติดฝูง ติดชาติบาน
เมืองของเราใหแตกสามัคคีกัน บานเมืองเราจะจมไดนะ ใหเอาความพรอมเพรียง
สามัคคีกัน เขาชวยเหลือดังท่ีชาติของเราเวลาน้ีกําลังโผลข้ึนมา ๆ ตอไปนี้ทองคําไดน้ํา



 ๕ 

หนัก ๑๐ ตัน และดอลลารได ๑๐ แลว หลวงตาเองเปนผูนําพ่ีนองท้ังหลาย จะประกาศ
ออกทั่วโลกดินแดนจากอันนี้แหละ ใหโลกท้ังหลายเขาไดทราบ 

บางรายเขาจะช้ีหนาดาทอก็ได เขาเห็นวาเมืองไทยเปนขี้ปะติ๋วปะแตวไป เขาเห็น
วาเมืองไทยนี้ขี้ปะติ๋ว ต้ังแตเวลามันนอนหลับแหละเสือมันข้ีปะต๋ิวเขาใจไหม เวลามันลุก
ขึ้นมาใหมา หนูตัวไหนอยากตายใหมา วาง้ันเขาใจไหม อันน้ีเวลาน้ีชาวไทยของเราลุก
ขึ้นแลวดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ความจนตัวไหนมันเกงใหมา จะฟาดมันลง
ทะเลใหหมดเขาใจไหม น่ันละความเกงเขาเทากับหนูตัวหน่ึง เราเทากับเสือโครงตัวหน่ึง
ฟาดมัน น่ีเราไดแลวเสือโครงเรามาหลายตัวแลว ตอไปนี้ก็จะถึง ๑๐ ตันละนะ  

หลวงตาจึงขออนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย ในแดน
แหงชาติไทยและแดนแหงชาวพุทธของเราที่มีความรักชาต ิ ความพรอมเพรียง
สามัคคีดีงามท่ีแสดงออกมาใหเห็นเปนลําดับลําดา จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับ
บรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทยโดยทั่วกันเทอญ  

 

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

 


