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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เนื้อนาบุญ เนื้อนาบาป 
กอนจังหัน 

การไดรับการอบรมอยูเสมอเปนของสําคัญมากทีเดียว ในวัดนี้เชนอยางในวัด
ปาบานตาดแตกอน ประมาณอาทิตยหนึ่งประชุมทีๆ อบรมพระ เขมงวดกวดขันในทาง
ขอวัตรปฏิบัติ ศีล สมาธ ิปญญา วิชชา วิมุตติ เขมงวดกวดขันตลอดมา แตระยะนี้หาง 
เกี่ยวกับเรื่องประชาชนคนทั้งประเทศ ก็ตองแบงทางโนนทางนี้ ทางพระเลยเบาบางไป 
ไมคอยไดอบรมเต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนแตกอน เพราะฉะนั้นพระจงนําอรรถนําธรรม
ที่เคยไดรับการอบรมไปแลวนั้นไปประพฤติปฏิบัต ิ

การประกอบความพากเพียรสติเปนของสําคัญ ปลอยสติไมได การภาวนาสติ
เปนพื้นฐานจนกระทั่งวิมตุติพระนิพพาน เวนสติไปไมได สติเปนสําคัญ สติติดอยูกับ
หัวใจ สัมปชัญญะเวลาเคลื่อนไหวไปมามีความรูตัวอยูเสมอ นี่เรียกวาสติสัมปชัญญะ 
ใหนําไปปฏิบัติ พระเราไมมีหนาที่อะไร ผมไมไปแตะตองการทําความพากเพียรของ
พระ งานของพระ ผมไมแตะตอง ผมสงเสริมตลอดมา งานการในวัดนี้จึงไมมีเพราะเรา
ไมใหมี งานการของพระเต็มอกอยูแลว ไดแกการประกอบความพากเพียร เดินจงกรม 
นั่งสมาธิภาวนา ดวยความมีสติสตังตดิแนบอยูกับตัวตลอด นี่เรียกวางานของพระ อยา
ใหเบาบางงานนี้นะ 

งานใดจะบกพรองขาดเขนิไมสําคัญยิ่งกวางานของจิต ที่บกพรองขาดเขนิจาก
อรรถจากธรรม มีสติธรรม ปญญาธรรม เปนสําคัญ ถาบกพรองอันนี้บกพรองมาก พา
กันตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ ผมไมไปแตะเรื่องความเพียรของพระ งานการอะไรไมใหเขา
ไปยุงพระ เพราะผมรักสงวนมากมาดั้งเดิม ตั้งแตประกอบความเพียรอยูโนน เรียกวา
เราไมมีงานใดเขาแทรกเลย ไมมีจริงๆ เราเปนคนนิสัยอยางน้ีวาอะไรเปนอันนั้นเลย 
เร่ืองความพากเพียรตั้งแตไดรับโอวาทจากพอแมครูจารยแลวเทานั้น งานอื่นมาแทรก
ไมได ไมใหมายุงเลยตลอด ฟาดจนขาดสะบั้นลงไปทัง้สองฝายดังที่เลาใหฟงน่ันแหละ 
นั่นละลงเวที ดวยความเพียรแกกลาสามารถเอาเปนเอาตายกันจริงๆ เห็นผลอยางน้ัน
แหละ 

ผูประกอบความเพียรอยาทําเหยาะๆ แหยะๆ ใชไมไดนะ ใหเขมงวดกวดขัน 
สติเปนสําคัญ สติแลวจากนั้นก็ปญญาเคลื่อนไหวไปตาม งานการทุกอยางจะไมคอย
ผิดพลาดถามีสติและมีปญญาแนบไปดวยแลว ไมคอยผิดพลาด งานนอกงานในงานแก
กิเลสภายในใจ ไมผิดพลาดแหละ ไดผลเปนที่พอใจตลอดไป ขอใหทกุๆ ทานตั้งอก
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ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ในโลกนี้อยาไปหวังอะไรวาเปนสาระ ไมมี ในโลกอันนี้เต็มโลกอยู
นี้แหละ แตมันก็เปนสมบัติของโลกไมใชเปนสมบัติของธรรม คือของเรา มีธรรมภายใน
ใจ ธรรมภายในใจสําหรับพระแลว คือ ศีล สมาธิ ปญญา ประกอบใหด ี

สมถธรรม ไดแก ความสงบ อบรมจิตใจของตนใหเขาสูความสงบดวยธรรมบท
ใดบทหนึ่งในขั้นตน เชนใครชอบพุทโธก็เอาได ธัมโม สังโฆ คําบริกรรมใดใหนํามา
บริกรรม จิตติดแนบกับคําบริกรรม สติติดแนบอยูกับคําบริกรรมแลวผูนี้ตั้งตัวได 
ประกอบความเพียรจิตจะเหาะเหินเดินฟาไปไหนก็ไปเถอะ หนีสติไปไมพน อํานาจของ
สตินี้ควบคุมไดตลอด ถาสติดีอยูแลวกิเลสจะไมเกิด สติดีเทาไรกิเลสหมอบตลอดเวลา 
สติเปนสําคัญ เปนฝงแมน้ํามหาสมมุติมหานิยม คือขอบฝงไดแกสติ ไมใหเลยฝงไป 
บีบบังคับเขาไปในนั้น 

สติเปนสําคัญมาก ไมวาที่ไหนพระองคทรงชมเชยตลอดสต ิ เผลอสติไปเทาไร
ขาดบาทขาดตาเต็ง คนก็ขาดบาทขาดตาเต็ง พระก็ขาดบาทขาดตาเต็ง บาๆ บอๆ 
จากน้ันก็เปนบาไปเลย บาโลกบาสงสาร บาโลภ บาโกรธ บาราคะตัณหา บากินไมพอ 
บากินไมอิ่ม เที่ยวกอบเที่ยวโกยเที่ยวรีดเที่ยวไถ มีแตบาแบบนี้ทั้งน้ัน ไมมีสติแลวเอา
เถอะนะ ไปไดหมด ใครจะวาเรียนสูงเรียนต่ําขนาดไหน กเิลสอยูเหนือวิชาทุกประเภท 
ถาไมมีธรรมแลววิชาทุกประเภทกิเลสจะเขาไปเปนเจาของอยูนั้น ตัวทําลายอยูกับกิเลส 

มีอํานาจมากเทาไรยิ่งทําลายโลกไดมากเทานั้น ดูซิเมืองไทยเราตั้งผูใหญมาเปน
นายกรัฐมนตรีกี่ยุคกี่สมยั ตั้งใครขึ้นมาก็เทากับตั้งยักษตั้งผีขึน้มากินบานกินเมือง นี่ละ
เร่ืองของกิเลส ตั้งขึ้นมาก็ตั้งใหมันเปนยักษกินบานกินเมือง ความรูมีเทาไรมอบให
กิเลสทํางานหมด สุดทายตับปอดของประชาชนไมมีเหลือเลย นี่ความรูของกิเลส ถา
ความรูของธรรมมีหนักมีเบา มีนอกมใีน มีความสม่ําเสมอเปนสําคัญ สําหรับธรรมแลว
ความเสมอภาคเปนสําคัญ 

อยางทุกวันนี้ทานทั้งหลายเห็นไหม เราอยูนี้เราอยูเฉยๆ ไดเมื่อไร นัง่อยูนี้จะ
คอยกินอยูอยางเดียวเทานั้นใครจะมาวาอะไร แตนี้อยูไมไดนะ ดูความสม่ําเสมอของ
อาหารการบริโภคทุกส่ิงทุกอยางที่เกีย่วของกับเราและหมูเพื่อน ตองดูใหสม่ําเสมอ มี
มากมีนอยใหเสมอ ความเสมอนั้นเปนที่สงบรมเย็นทั่วหนากัน แตความไมเสมอนัน้เขา
นั้นเขานี้เปนลําเอียง ใชไมไดนะ ของมีมากเทาไรไมมีความหมายอะไรเลย ความเสมอ
เปนความหมายอันยิ่งใหญ มีมากมีนอย กินดวยกันเปนความผาสุกรมเย็น มีมากก็ตาม 
แตใครเห็นแกตัวๆ เห็นแกพรรคพวกของตัว พวกนี้กอความเดือดรอนแกสวนรวมไมดี
เลย จําเอานะทุกคน 
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เราดูตลอดเวลานะดูความสม่ําเสมอ ไมไดดูอะไร ความสม่ําเสมอเปนธรรม อยู
ดวยกันเปนผาสุก ธรรมความสม่ําเสมอ พากันตั้งใจปฏิบัต ิ พระเอาใหจริงใหจัง การ
ประกอบความพากเพียร เวลานี้พุทธศาสนาจะไมมีเหลืออยูในเมืองไทยเรานะทางดาน
จิตใจ ก็มีเหลือแตชื่อแตนามในคัมภีรเต็มไปหมด ไมวาสถานที่ใดวัดใดเต็มไปดวย
คัมภีรพระไตรปฎก มนัหากมีแตกระดาษนั่นซิ คนไมสนใจประพฤตปิฏิบัติ เรียนมา
มากนอยเพยีงไรก็ไมเกดิประโยชนอะไร เหมือนนกขุนทอง แกวเจาขาๆ เวลาเอาแกว
มาใหดูไมรู ฟาดใหมันเห็นตัวจริงซิพระพุทธเจาโกหกโลกจริงๆ เหรอ 

ศาสดาองคเอกตรัสรูขึ้นมาพระองคใด สรางพระบารมีมาตั้งแตตน ๑๖ อสงไขย
บาง ๘ อสงไขยบาง ๔ อสงไขยบาง เต็มภูมขิองศาสดาแลวจึงไดนํามาสอนโลกดวย
ความสัตยความจริง ความรูแจงเห็นจริง แลวมาสอนพวกเราจะโกหกพวกเราไดเหรอ 
มันมีแตพวกลูกศิษยตถาคตโกหกตนเอง เหยียบหัวพระพุทธเจาไป ไมละอายบุญ
ละอายบาป เห็นไหมพระที่ติดรูปไวหนาศาลานั่น พระอลัชชี พวกเปรตพวกผี มาโออา
ฟูฟาอวดอันธพาลใหญเห็นไหม ติดไวหนาศาลา มีใครบาง เราไมอยากวาพระองคนั้น
องคนี้ มันเลยพระไปแลว ยิ่งกวาเปรตกวาผี พวกเปรตพวกผีเอาผาเหลืองมาครอบหัว
อยูนั้นนะ โออาฟูฟา ติดไวหนาศาลาไปดูซิ ก็เพื่อใหเปนคติแกพี่นองทัง้หลายทั้งฝาย
พระฝายฆราวาสนั่นแหละ 

ความเลวอยูในพระก็เปนพระเลว อยูในคนก็เปนคนเลว จึงติดไว อยาพากัน
เปนพระเลวคนเลวประเภทนี้ดูไมไดเลย ศาสดาองคเอกเลิศเลอ เลวที่ไหน สาวก สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราเลวที่ไหน มีแตพวกตายใจไดๆ ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เปน
เนื้อนาบุญของโลกไดอยางสมบูรณพูนผล ตายใจไดเลย นั่น พวกเรามีแตพวกยักษพวก
ผีมันเนื้อนาบาป เนื้อนากอความเดือดรอนวุนวายใหแกประชาชน อวดดอีวดเดน กิเลส
เขาไปเปนเจาของ เอาผาเหลืองครอบไวเทาไรก็ไมมีความหมาย กิเลสทําหนาที่แทนไป
หมด ดูแลวดูไมไดนะ 

พระเลวไมมีใครเลวยิ่งกวาพระนะ เพราะพระเปนความละเอียด โลกเคารพนับ
ถือ ลงพระไดเลวแลวดูไมได ผาขาวเดนมาก ถูกส่ิงสกปรกแลวติดเร็ว ทีนี้คําวาพระเขา
ถือเปนที่เคารพนับถือบูชากราบไหว พอแสดงอากัปกริิยาออกมานิดหนอยเทานั้น 
เหมือนกับมลทินไปเปอนผาเหลือง ติดเปอนพระซึ่งเปนผาขาวแลว จึงตองระมัดระวงั 
ตัวเองเหมือนกัน การประพฤติปฏิบัติใหเห็นชัดเจนก็คือจิตตภาวนาพิจารณาเขาไป จิต
เวลานี้มันดําเหมือนกับหลังหมี มันตะเกียกตะกาย มันพาเราลมลุกคลุกคลาน ฟาดลง
ไปๆ มันจะดําขนาดไหน 



 ๔

ดํามันยังดําได ขาวมันยังมีในโลกทําไมมันขาวไมได ซักเขาไปฟอกเขาไปถูเขา
ไป สุดทายก็คอยกระจางไปๆ หลังหมีดํากลายเปนหลังหมาขาวไปแลวนั่นเห็นไหมละ 
จิตใจขาวสวางกระจางแจงดวยการชําระสะสาง ถาไมชําระไมไดนะ ศาสนาก็มีอยูเต็ม
ประเทศไทยทําไมจึงไมสนใจกัน สนใจตั้งแตเร่ืองฟนเรื่องไฟเผาไหมกัน ความโลภนี่ละ
มันพิลึก ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาพิลึกพิล่ัน เหยียบโลกเหยียบสงสาร แตไมมี
ใครเห็นโทษ ไมมีใครเบื่อหนายอิ่มพอมัน เพราะฉะนั้นจึงพากันตะเกียกตะกายเปนบา
กันทั้งโลก ไปถามที่ไหนใครวาดีที่ไหนเลิศเลอที่ไหนมีแตลมปาก 

ความดีถามีธรรมเขาไปแลวอยูที่ไหนดีหมด ไมวาคนทุกขคนมีคนจนคนโงคน
ฉลาด คนมีฐานะสูงต่ํามีธรรมในใจสงางามไปตามๆ กัน แมแตเด็กก็นารักเมตตา
สงสาร ยิ่งเปนผูใหญดวยแลวยิ่งนากราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ นั่นละธรรมอยูที่
ไหนสงางาม เอาธรรมไปประดบัตนจึงสงางาม อยาเอามูตรเอาคูถไปโปะตัวเองแลวไป
ที่ไหนใหคนแตกฮือๆ คนสกปรกคนเลอะเทอะไปที่ไหนผูเขาสะอาดเขาดูไมได จําใหดี 
เอาละใหพร 

เมื่อวานคงจะเปนไขหวัดทา แตทําไมมันระบมไปหมดทั้งตัว เหมือนวาบอบช้ํา
ถูกทุบถกูตีเมื่อวานทั้งวันเลย เราก็ไมไดฉันยาอะไรมาก ฉันยาพาราเซตามอลที่แกปวด
นั้น แลวก็ยาแกหวัด เมื่อคืนนี้เวลามันสงบนอนนี้เหมือนตายนะ เออ พึ่งมีคราวนี้ละที่
นอนเปนหลับเปนตื่นเมื่อคืนนี้ คือมนับอบช้ํามากเวลานอนมันเลยกลายเปนตายไปเลย 
เออ ตายแบบนี้ไมเปนไรแหละ ตายเถอะเราวางั้น โธ มันบอบช้ํามาก เมื่อวานระบม
หมดทั้งตัว 

(เสียงรถวิ่งผานศาลา) รถพยาบาลหรือรถอะไรมา รถโรงพยาบาล ถารถออกมา
จากโรงอยางน้ีแลวก็ตองมีของออกจากโกดงั เพราะธรรมดาของจัดไวโกดังสําหรับ
โรงพยาบาลตางๆ เต็มเชียว เราเอาไปสงกไ็ป เร่ืองของที่จัดไปโรงพยาบาล โรงไหนมา
ไดเลยๆ พระเวรประจําศาลามีพระดูเหมือนประมาณสององค องคละอาทิตยๆ  พระ
เหลานี้เปนผูคอยดูแลควบคุม พระที่ดูแลดูควบคุมศาลานี้ก็เหมือนกันใหมีตาบางนะ 
ใหลืมหูลืมตาบางใครมาอยูศาลารับผิดชอบ ดูรอบคอบใหเห็นบริเวณในครัวออกไปนั้น
เหลานี้ ไปถงึกุฏิอาจารยหมออวย ใครตอใครไปใหดูรอบคอบบางนะ 

พวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมารมันอยูตามแถวนี้ มันมาทําหนาที่เปนลูกศิษย
พระ แตมันเปนเปรตเปนผีกินลึกลับๆๆ อยูในนี้ วาไมเห็นหรือ จับขอมลูๆ ไดหมดนะ 
ถาไลใครออกไปนั่นขอมลูไดเต็มหัวอกแลวนะนั่น ไมพดูเฉยๆ คนนั้นใหออกๆ คือจบั
ไดหมดแลว มันมาทําเลอะเทอะ มารับใชพระมันมาเปนเปรตเปนผีกินตับกินปอดวดั
กินปอดพระ เออ เลวนักนะ เลวจริงๆ มาอยูนี้ก็เล้ียงอิ่มหนําสําราญไปหมด แลวมันก็
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ยังเปนไปได กินนั้นกลืนนี้ ขโมยนั้น เล็กๆ นอยๆ พอไดใหญก็จะเอา แตมันเอาใหญ
ไมไดมันก็เอาเล็กๆ นอยๆ มันดูไมไดนะ เลวมากทีเดียว ใหดูนะพระที่รักษาศาลา ดูให
รอบ ตาใหสอดใหสองซิ ใครมาที่ไหนใครเขาใครออกใหสอดสองดูใหดี จนกระทัง่เรา
บอกมันถงึจะไดยินเดี๋ยวนี้นะ ไดยินแลวไปคิดหรือเปลาก็ไมทราบ เราคิดมาพอแลวนะ
เหลานี้นะ 

เราเปนหัวหนาวัดดูหมด ใครเขาใครออกเปนยังไงๆ อันนี้มันไมไดเร่ืองไดราว 
อยูก็อยูแบบซุงทั้งทอนเปนแบบหัวตอ สติปญญาไมมีแกกิเลสไมได ดูขางนอกไมรอบดู
ขางในรอบไดยังไง ตองไดบอกเสียกอนถงึจะคดิอาน หรือไมคิดกไ็มทราบ โอ เรา
หนักใจนะอยูกับพระกับเณรอยูเทาไร เรียกวาหลับหูหลับตาอยู พูดจริงๆ เปนจริงๆ 
เพราะฉะนั้นกุฏิเราจึงไมคอยใหเขาไปยุง เราอยูคนเดียวตลอด ไมวากลางวันกลางคืน
อยูคนเดียวตลอด กําหนดจิตลงไป เปดใหโลงเสียวา พอจิตเขานี้ปบโลกนี้สูญไปหมด
เลย วางไมมีอะไรเหลืออยูเลย นั่น เราอยูดวยอันนี้ตางหากนะ 

เราไมไดอยูดวยคนนั้นคนนี้เพื่อนฝูงลูกศิษยลูกหานะ อยูดวยอันนี้ เพราะฉะนั้น
อันใดยิ่งเขามาขวางหูขวางตาละมันหนักมากกระเทือนมาก ดไูมไดดูแบบโลก จิตไมได
เปนจิตแบบโลกบอกชัดเจนเลย ตั้งแตปฏิบัติธรรมมาเต็มเม็ดเต็มหนวยธรรมเต็มหัวใจ 
หัวใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวมันจาอยูตลอดเวลา ก็ตองแบบคนหูหนวกตาบอด
ไปอยางน้ันละ วาไง เขาทําอะไรก็ทําไปตามเขา กิริยาของธาตุขันธของเขามียังไงของเรา
มียังไงก็ตอนรับกันไปอยางน้ัน ธรรมชาตินั้นไมไดเปนนะ นี่ละการปฏิบัติธรรมเห็นผล
ประจักษใจอยางน้ี ถาปฏิบัตนิะ ถาไมปฏิบัติก็นอนตายอยูเหมือนซุงทัง้ทอน 

เราอยูกับหมูกับเพื่อนมันเหมือนกับหลับหูหลับตาอยู อยางพระเณรนี้เราก็ไม
คอยใหยุงกบัเรา เลยพระเณรคําวา อาจริโย เม จะไมมีละ ลืมตัวไปกม็ีเยอะ ไมทราบ
วาขอวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับครูบาอาจารยเปนยังไงตอยังไง แตเราก็มอบสวนใหญใหแลว
เราจึงไมวาอะไร คือขอวัตรปฏิบัติขางนอกก็เปน อาจริโย เม ใหปฏิบัติใหดีรอบคอบก็
แลวกัน เราเอาจุดนั้น เราจึงไมสนใจกับอะไร นิสัยเราก็ไมชอบใหใครมายุงดวย ใหทํา
ขอวัตรปฏิบัติซึ่งเปนหนาที่ของเราที่จะปฏิบัติตอวัดตอครูอาจารยใหดีก็แลวกัน 

หลังจังหัน 

 สรุปทองคําประเภทน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๒๖ เมื่อวานนี้ทองคําที่หลอมแลวได 
๓๘๗ กิโลคร่ึงเทากับ ๓๑ แทง แทงหนึ่ง ๑๒ กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๑๐ 
กิโล ๖๔ บาท ๙๑ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๓๙๘ กิโล 
๓๒ บาท ๒ สตางค ถารวมกับทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๓๘ กิโล ที่เปนเศษของ 
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๑๑ ตัน เอา ๓๗ กิโลคร่ึงเขามารวมกันก็เปน ๔๓๕ กิโล ๖๔ บาท ๙๑ สตางค เรียกวา
เราไดทองคาํ ๑๑ ตันกับ ๔๓๕ กิโล ๖๔ บาท ๙๑ สตางค  
 ทองคําเราไดจากการชวยชาติคราวนี้ ๑๑ ตันกับ ๔๓๕ กิโล ๖๔ บาท ๙๑ 
สตางค นับมาถึงเมื่อวานนี้วันที่ ๒๖ ก็คอยไดเขามาๆ เขาสูหัวใจของชาติเปนเรื่อง
เล็กนอยเมื่อไร อยางไรกข็อใหไดทองคําเขาไวเปนหัวใจของชาติๆ ยังดี ตนเหตุที่เราจะ
เกี่ยวกับเรื่องทองคํา คือเขาอาจจะมีความหมายละ ที่เราไปมอบทองคําที่คลังหลวงเปน
ครั้งแรก หัวหนาคลังหลวงเขามานิมนตเราไปดูทองคําในคลังหลวง  ทองคําที่เก็บไวใน
คลังหลวงเขานิมนตเราเขาไปดู ไปองคเดียวนะ  

เขาวาที่ไดพบเห็นทองคํานี้มีสองทานดวยกัน สมเด็จพระเทพฯกับหลวงตา เขา
เห็นความสําคัญ ที่เราเขาไปก็จะเปนสื่อสําคัญอันหนึ่งเขาถึงนิมนตเขาไป เห็นสองทาน
เทานั้นเห็นทองคํา เราก็เขาไปดู ดูอยางละเอียดลออ วางไวเปนซอกๆ ทองคําเปนตับๆ 
กองเปนแทงๆ เราก็เดินซอกแซกไปหมด พอเสร็จแลวก็เชิญหัวหนาคลังหลวงไปคุยกัน
สองตอสอง วาทองคําเราเวลานี้เอาไปฝากไวประเทศใดบาง เหตุที่เราถามอยางน้ีโดย
ไมตองถามวาฝากหรือไมฝากก็ตาม เพราะความแนใจเกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวโยง
ระหวางประเทศ ตองเอาสมบัติเงินทองเขาเปนเครื่องประกันกันไว  

เราก็เลยถามจุดนั้น เขาก็ตอบทันทีเลย ทองคําเราที่ไปฝากประเทศนอกไวเปน
เครื่องยืนยัน วาอยางน้ีเลยเรา มีเทาไรๆ เขาก็บอก ประเทศสหรัฐมีเทานั้น อังกฤษมี ดู
มีสองประเทศ สหรัฐมาก แลวในประเทศไทยเราละมีเทาไร มีเทานั้นตัน นั่นละเราใจ
หายหมดเลย เมืองไทยเราทั้งประเทศมีทองคําเพียงเทานั้นตันที่ไปฝากสหรัฐเปนเคร่ือง
ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องการติดหนี้ติดสินกัน มากมายกวาทองคําที่อยูในคลังหลวงเราตั้ง
สองเทา สามเทา  

คือแสดงวาเกี่ยวโยงกันอยูมากระหวางสหรัฐกับประเทศไทย จึงตองมีทองคําไป
ยืนยันกันตั้งมากมาย แตเราไมบอกจํานวนเทาไร เราเปนหัวใจของชาตไิปลากตับลาก
ปอดออกมาแกงมีอยางเหรอ แลวเราเปนผูนําเสียดวยนะของประเทศ เวลานั้นกําลังนํา
พี่นองทัง้หลายขนสมบัติเขาสูคลังหลวง เราจะไปพูดจุดสําคัญๆ ใหใครทราบไดอยางไร 
เราตองเปนจุดเคลด็ลับสําคัญของเราอันหนึ่ง สหรัฐฝากไวเทานั้น อังกฤษฝากไวเทานั้น 
มีสองประเทศ แลวในเมืองไทยเราเวลานี้มีเทาไร วามีเทานั้น ใจหายวูบเลย  

นั่นละเราถึงไดโฆษณาเกีย่วกับทองคาํเขาคลังหลวง เวลานี้เขา ๑๑ ตันแลวนะ 
พอหายใจไดบางละระยะนี้ ยังตองพยายามอีก ใหพี่นองทั้งหลายขวนขวายหาทองคํา
เราเขาสูคลังหลวง เรียกวามีนอยมากนะ ทองคําในคลังหลวงเรามีนอยมาก เราไมบอก
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ใครละเรื่องอยางน้ี มีแตใหพากันพยายามหาทองคํามา เวลานี้กําลังเก็บไวที่ตูนิรภัยใน
กรุงเทพฯ ทางอุดรก็มีตูนิรภัยสําหรับเก็บทองคําไว เวลาชายปมมาทีไรก็ใหเอาไป  

สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๒๖ เมื่อวานนี้ ทองคําที่หลอมแลว ๓๘๗ กิโล
ครึ่ง เรียกวา ๓๑ แทง ที่ยังไมไดหลอม ๑๐ กิโล ๖๔ บาท ๙๑ สตางค แทงหนึ่งมัน ๑๒ 
กิโลคร่ึง นี่ได ๓๑ แทงที่หลอมแลวเวลาน้ี ที่ยังไมหลอม ๑๐ กิโล ยังไมถงึ ๑๒ กิโลคร่ึง
ยังหลอมไมได รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมหลอมเวลานี้ ๓๙๘ กิโล ๓๒ บาท ๒ 
สตางค ถารวม  ๓๗ กิโลคร่ึงเขาดวยกันก็เปน ๔๓๕ กิโล ๖๔ บาท ๙๑ สตางค ทองคํา
ที่เรากําลังรวมกันอยูเดี๋ยวนี้มีในจุดนี้ละ 

เราไดพยายามที่สุดอะไรที่จะเปนประโยชนแกชาติไทยของเรา เราพยายามที่สุด 
ใครมาแตะไมไดนะ เหมือนวาเรานี้เปนเจาของของสมบัตทิั้งประเทศแตผูเดียว คือ
ความรักความสงวนใครมาแตะไมได วาอยางน้ันเถอะ จะเอาเขาถายเดียวๆ เทานั้น 
ทองคําเราในคลังหลวงเวลานี้ก็พอหายใจไดบาง เพราะมันเขา ๑๑ ตันแลว เพิ่มเขาไป
อีก พอหายใจได  

เมื่อวานนี้หนักมากนะ ดูเปนไขหวัด หนักมากทัง้วันเลย แตเราก็ไมเห็นฉันยา
อะไร ก็ฉันยาพาราเซตามอลที่แกปวด แลวฉันยาแกหวัด เมื่อคืนนี้นอนเหมือนตีไวเลย 
เหมือนถูกตถีูกทุบไวเลย ก็ดีอยางหนึ่งเวลานอนหลับดีนะเมื่อคืน วันนี้พอฟนขึ้นบาง ที่
จะไปเวียงจันทนวันที่ ๓๑ นี้ไดกาํหนดกฎเกณฑเร่ืองรถเร่ืองราไวเรียบรอยแลวเหรอ 
(เรียบรอยแลวครับ ตดิตอไวทั้งฝงไทยและฝงลาว มีเบอรติดรถแตละคันๆ เรียบรอย) 
รถที่จะเขาอยางไรตออยางไรติดตอเรียบรอยแลว (รถตอนนี้ ๕๖ คันแตมพีวกที่
กรุงเทพฯทีจ่องเบอรเรียบรอยแลว คิดวาเกือบรอยคันครับ) นั่นเปนอยางนั้นละ หลวง
ตาบัวเคลื่อนไปไหนเปนอยางน้ันเดี๋ยวนี้ 

นี่ก็ยกประเทศตอประเทศชวยกัน คราวนี้ของเราก็ไมนอยนะ ลงขนาดเขาไมมีที่
เก็บเราก็ใหเทาน้ัน ใหเทาที่จะพอมทีี่เก็บ ไมอยางน้ันจะใหมากกวานี้ เชนขาวเปนตน  
(ขาว ๑๐ ตัน พวกน้ําปลา น้ํามันพืชอยางละรอยๆ เตียงคนไข ๒๐ เตียง แลวที่เขาขอ
มา เส้ือผา ผาหม อะไรพวกนี้ใหตามที่เขาขอมาครับ) ใหตามที่เขาขอมา เขาไมมีที่เก็บ
ก็ใหแคนั้น เชนขาวไมมีที่เก็บก็ใหเทาที่มีที่เก็บ ไมอยางน้ันจะใหมากกวานั้น 
(เครื่องมือแพทยเขาขอ ๘ รายการ หาลานหาแสนหาหมื่น) เขากําลังส่ังเหรอ (หมอ
อวนสั่งแลวครับ) ที่ขอแลวเปนอันวาตายตัว เรียกวาจะตามหลังกันไปเพราะไมทัน 

ชวยเต็มเหนี่ยว ผูที่พออาศัยไดเราก็ชวยกันไป ไมวาใครเกิดมาไมไดมีเปนตัว
ของตัวละ ตองหวังพึง่ผูอื่นเปนลําดับ ตั้งแตคลอดออกมาก็หวังพึ่งพอแมเปนผูเล้ียงดู
มาตลอดๆ จนกระทั่งเฒาแกก็ลูกหลานชวย ชวยกันตลอด นี่ก็เหมือนกนั เราก็ชวย ใน
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วาระที่จะชวยไดชวย ปนี้กฐินวัดโพธิก็จะมานะ (กําหนดวันแลวครับ ๑๘ พฤศจกิายน 
๒๕๕๐) ตอนบายเหรอ (บายครับ) ทานก็เปนอันหนึ่งกับเรา ทานขอก็สมควรอยู ถา
เปนคนอื่นไมเหมาะ แตนี้ทานกับเราเปนอันเดียวกันดวย แลววัดโพธิเปนวัดอุปชฌาย
ของเราดวยเราก็พรอมรับทันทีเลย เพราะเหตุผลลงกันเรียบรอยแลว 

นี่ก็วันที่ ๑๘ เรากําลังพิจารณาจะเอาอะไรๆ ไปวัดโพธิสมภรณจะขาดเขิน
อะไรบางเราตองพิจารณากอนที่จะชวยเหลือวัดโพธิ พวกอาหารการกินอะไรตออะไร 
พวกขาวสารน่ีตองชวยละ พวกขาวสาร พวกอาหารอยางอื่นๆ ดวยตองชวย เอาละให
พร   
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

