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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ถึงขั้นจริงแลวประกาศออกไดเลย 
 สรุปทองคําประเภทน้ําไหลซึม วันที่ ๑๓ คือวันนี้ ทองคําทีห่ลอมแลวได ๓๘๗ 
กิโลคร่ึง เทากับ ๓๑ แทง ทองคําที่ยังไมหลอม ๘ กิโล ๓๓ บาท ๗๗ สตางค รวม
ทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปนจํานวนทองคํา ๓๙๖ กิโล ๘๘ สตางค ถา
รวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบไวแลวนั้นเขาดวยกันก็เปนจํานวน ๔๓๓ กิโล ๓๓ บาท 
๗๗ สตางค นี่จาก ๑๑ ตันมาแลวมาเปนประเภทนี้ จากน้ันก็ไหลกันไปเปนน้ําไหลซึม 
๓๙๖ กิโล ๘๘ สตางค ทีไ่ดแลวเวลานี้ เอาไปไวที่กรุงเทพฯ ยงัไมไดหลอม ทางนูนมาที
ไรก็เอาทองคําไปๆ เมื่อวานนี้ชายปมกลับก็เอาทองคําไป 
 (นายไพรัช นายสยาม นายสยม สังวริบุตร และมนฤดี ยมาภัย กราบถวายเช็ค
หลวงตา  ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุทศิใหคุณแมผุสดี ยมาภัยหรือสังวริบุตร เสียชีวิตไป
แลวครับ) 
 ที่เวียงจันทนจําไดเลยวาเฉพาะตานี่ใหไป ๓๐ ลานแลว ใหครั้งแรก ๑๔ ลาน 
ครั้งที่สอง ๑๖ ลาน เฉพาะตาลวนๆ นะใหเลยๆ อยางอื่นเราคอยพิจารณากันทีหลังๆ 
เร่ือยมา สวนตาเปนของจําเปนเราใหกอนเลยเทียว มาเห็นรถหนองบัวลําภูอีก ให
เมื่อไร เลยสงสัย เราก็ใหมาตั้งแตหนองบัวลําภูเปนจังหวัดใหมๆ เราไปเรายังจําได พอ
ไปเราก็เดินไปตามแถวรถที่จอดอยู เดินดู พอเขาไปนั่งทีแ่ลวก็บอกใหรถคันหนึ่งเลย 
ทางนูนไมไดขอละ ใหเลย เพราะดูแลวความชํารุดเปนอยางไรๆ อยางนอยเราก็ใหคัน
หนึ่งกอน ใหเลย 
 ทองคําประเภทน้ําไหลซึมได ๓๙๐ กวา มาเร่ือยๆ เราจะพยายามใหทองคําเขา
สูคลังหลวงมากๆ เวลานี้ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ที่เขาเรียบรอยแลว ประเภทเหลานี้ยัง
ไมเขา กําลังเปนน้ําไหลซึมยังไมเขา จะรอ คอยไหลซึมเขามา จากน้ันพอหลอมก็หลอม 
หลอมแลวเก็บ จากน้ันมอบ ไมไดวางนะ การชวยชาติคราวนี้รูสึกไดมาก คิดดูซิทองคํา 
๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึง นี่หมายถึงเขาแลว เขาเรียบรอยแลว สวนที่วาเทานั้นรอยเทานี้
รอยกําลังมา ยังไมเขา เรายังไมนับเพราะยังไมตายตัว ยังไมแน สวนอันนี้แนแลว ๑๑ 
ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง แนรอยเปอรเซ็นต เขาแลว 
 ดีที่พี่นองชาวไทยเรารวมมือเปนอยางดีตลอดมานะ ตั้งแตเร่ิมแรกออกประกาศ
ชวยชาติ เราจะเปนหัวหนาผูนําตลอดมา บรรดาพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศรวมมือ
เต็มเม็ดเต็มหนวยตลอดมา เพราะฉะนั้นทองคําเราจึงไดมาก ดอลลารก็ได ๑๐ ลาน
กวา ทองคํา ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง หมายถึงเขาแลว สวนดอลลาร ๑๐ ลาน ๒ แสน
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เทาไรเขาแลว ทองคําตัง้แตตนจนอวสานจะเขาตลอด ไมมีร่ัวไหลไปไหนเลย สวน
ดอลลารมี เราไดประกาศแลววาดอลลารตอจากนี้ไปจะไมไดเขาคลังหลวง เพราะเงิน
ไทยหลังจากเราหยุดการเทศนาวาการจตุปจจัยมีนอยลงๆ แตคนที่มาขอความ
ชวยเหลือมากขึ้นทุกวันๆ จึงตองเอาเงินดอลลารหมุนเขามาชวยเงินไทย เพราะฉะนั้น
ดอลลารจึงจะไมเขาคลังหลวงก็ไมเขาจริงๆ ไมเขาเลยเดี๋ยวนี้ จะไปกับเงินไทย  

เราพูดอยางไรขาดๆ เลยนะ ไดพิจารณาเรียบรอยแลวออกแลวเปนเด็ดขาดเลย 
ไมผิด พูดจริงๆ นิสัยนี้ก็เปนมาดั้งเดิมตั้งแตเปนฆราวาส มีความจริงจังมากทีเดยีว 
ตอนเรามาบวชถึงรูวาเราจริงจังมากแตกอน วาจะทําอะไรถาลงล่ันคําแลวตองทํา วางั้น
เลย ตั้งแตเปนฆราวาสก็ดี ทีนี้เวลามาบวชเปนพระมาอานหนังสือนี่ ออ นี่คําสัตยคําจริง
นี้เราเคยเปนมาตั้งแตเปนฆราวาสแลว ทีนี้มันก็ยิ่งหนักเขาไปทุกวันมีแตคําสัตยคําจริง 
วาอะไรขาดไปเลยๆ ถาลงไดล่ันคําปบแลวเปนแนนอน ไมผิด 

เราจะชวยใหเต็มกําลังความสามารถของเราเสียในชาตินี้ เราบอกตรงๆ กับพี่
นองทั้งหลาย เปดเผยอยางชัดเจนมาตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เปนการรื้อ
เวทีระหวางกิเลสกับใจพังกันในคืนวันนั้นที่วัดดอยธรรมเจดีย ตั้งแตบัดนั้นมาโลกนี้วาง
เปลาหมด พูดใหชัดเจน เปน สฺุญโต โลกํ  หัวใจนี้วางไปหมดเลย จะตนไมภูเขามีก็
ตามเพียงเงาๆ เทานั้น ความวางน่ีมันทะลุหมดเลย นี่เปนหลักธรรมชาติของใจ 

เราก็นําใจอันนั้นละมาเปนความเมตตา ไดชวยโลกทุกวันนี้ เราไมเอาอะไร แบ
ตลอด ไมเอา เราบอกวาไมเอาไมเอาจริงๆ เราไมเหมือนใคร มีเทาไรมาอยางน้ีละออก
หมดเลย ไมเขา ที่จะเก็บไวนี้ไมม ี ในวัดนี้ไมมีการเก็บเลย จตุปจจัยไทยทานมีมากมี
นอยเรียกวาออกหมด บอกวาหมดเลย เราไมเก็บอะไร เราตั้งใจจะสงเคราะหโลกใน
ครั้งนี้เปนครั้งสุดทายแหงชีวิตของเรา ตายแลวจะไมกลับมาเกิดอีก บอกใหชัดเจน
อยางน้ีเลย เปนครั้งสุดทายแหงชีวิต  

อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา บอกตรงๆ เลย พระพุทธเจา
ประกาศกับเบญจวัคคียมันก็มาเขาในใจดวงนี้ก็เปนอันเดียวกัน อยมนฺติมา ชาติ ชาตนิี้
เปนชาติสุดทายของเรา นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว ตอนี้ไปเราจะไมมาเกิดตายกองกนัอีก
ตอไป อันนี้มันก็เปนอันเดียวกันแลวจะคานกันไดยังไง ก็มันเปนอันเดียวกันแลวคาน
กันที่ไหน ธรรมพระพุทธเจา สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้นในหัวใจแลวเปนอันเดียวกัน
หมดเลย เปนอยางน้ันละ 

เราจึงชวยใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเสียชาตนิี้ เปนชาติสุดทายของเรา เราไมเอา
อะไรทั้งนั้น มีเทาไรหมด สําหรับที่เราจะเอานี่ไมมี มีเทาไรหมดๆ ไมวาปจจัยเงินทอง 
ไมวาไทยทานทั้งหลายมีเทาไรหมด เราไมเอา ใหมีแตความเมตตา ทําประโยชนใหโลก
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เต็มเม็ดเต็มหนวย พอถึงเวลาแลวดีดผึงไปเลยเทานั้นเอง ไมตองหวงใยวาจะเปนจะ
ตายอยางไรๆ ไมมี ปาชาอยูกับลมหายใจเทานั้นพอ พอลมหายใจขาดธาตุขันธกพ็ัง 
ธรรมชาตินี้ก็เปนธรรมธาตุอยูแลวตั้งแตธาตุขันธยังไมแตก เปนแตเพียงวารับผิดชอบ
กันอยูเทานั้น นี่เปนธรรมธาตุ จิตดวงนี้เปนธรรมธาตุแลว  

นั่นละการปฏิบัติธรรมเมื่อถงึขั้นจริงแลวประกาศออกไดเลย พระพุทธเจาตรัสรู
เพียงพระองคเดียวประกาศลั่นโลกทั้งสามโลกเปนอยางไร นั่นละพระพุทธเจาออกกอน
ละ ประกาศพระองควาเปนศาสดาเอกของโลก ตัง้แตวันนั้นมาพระองคไปถามใคร เอา
ใครมาเปนพยาน สาวกทั้งหลายพอตรัสรูธรรมปงๆ นี้ เปนอันเดียวกับพระพุทธเจา  
ไมตองไปทลูถามพระพทุธเจา ธรรมก็เปนอันเดียวกัน การปฏิบัติแกกิเลสก็เปน
เครื่องมืออันเดียวกัน กิเลสชนิดเดียวกัน ขาดสะบั้นลงไปดวยเครื่องมือคอืธรรมอยาง
เดียวกันแลวไปถามใคร  

ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ บาปบุญมีอยูเต็มหัวใจทุกคนๆ อยาไปปฏิเสธนะเรื่อง
บาปเรื่องบุญ ทําที่ลับที่แจงไมมี เจาของเปนผูทําเอง ที่ลับที่แจงก็คือเจาของเอง อยาไป
หาที่ลับที่แจงวาทําอยางน้ันที่ลับไมเปนบาป ที่แจงเปนบาปนี่อยาไปคดินะ โกหก
เจาของ ใหสรางความชั่วชาลามกหนักเขาไปทุกวัน เอาละพอ จะใหพร เวลากําลังใหพร
กําลังพูดอรรถพูดธรรมใครมาถายรูปพาบๆ พีบๆ จับฟาดเขาปาใหหนอยนะ มันไม
เปนมนุษยเหรอมาอยูในศาลานี่ ไมดูเขาบางเหรอ เกี่ยวกับเรื่องธรรมเปนเรื่องเล็กนอย
เมื่อไร ไอรูปมันเปนของสําคัญอะไรมารบกวน เอาละไปละ 
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