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เอาจริงเอาจังซิ
กอนจังหัน
เชาวันนี้พระมาฉัน ๓๙ องค สําหรับวัดนี้ที่ไมมาฉันมีเยอะนะ วัดปาบานตาดนี้
ไมเคยมีพระมาฉันจังหันครบองคเลย มีขาดทุกวันๆ วันละ ๗ องค ๘ องค วันละ ๙
องค ๑๐ องค ขาดตลอด ทานไมมาฉันเรียกวาทานภาวนา การภาวนากับเรื่องการขบ
การฉันสําหรับพระปฏิบัติของเราที่มุงหนาตออรรถตอธรรมอยางยิ่งแลว ตองไดสังเกต
การฉันกับการภาวนา เรื่องกิเลสชอบอาหารดีๆ ฉันไดมากๆ กินแลวนอนก็ดีไมรูจักตื่น
พลิกนั้นพลิกนี้อยูงั้นละ อาหารมันกลอมใหหลับ ตั้งสติไมได ลมผล็อยๆ ตั้งสติ ธาตุ
ขันธมีกําลังมากทับจิต แลวภาวนาไมดี ถาทับมากภาวนาไมดีเลย
ดวยเหตุนี้นักปฏิบัติ ทานที่เปนนักสังเกตทานจึงตองผอน เชนอยางอาหาร
ตามแตจริตนิสัย สวนมากถูก การผอนอาหารสําหรับธาตุขันธ ผูที่ภาวนาถูก อยางอื่นก็
ใหพิจารณาไปตามจริตนิสัยของตน ถาไมพิจารณาเลยไมไดนะ สักแตวาทําๆ ทําไป
อยางนั้นไมไดเรื่องไดราวไมไดหลักไดเกณฑ ยิ่งพระเปนนักภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผล
โดยแทแลว ตองไดเปนผูสังเกต สําคัญมาก เฉพาะอาหารนี้สําคัญมากทีเดียว ฉัน
อาหารนอยตั้งสติไดดี ความเพียรดี สตินั่นสําคัญ ที่วาความเพียรๆ ขึน้ อยูกับสตินะ
ไมไดขึ้นอยูก ับอะไร ถาสติดีก็เรียกวาความเพียรดี สติพลาดๆ ความเพียรไมดี
เรื่องสติเปนพื้นฐานตลอดในธรรมทุกขั้นไปเลย จนกระทัง่ มหาสติมหาปญญา
ปราศจากสตินี้ไปไมได เพราะฉะนั้นทานจึงสอนไววา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตอง
ปรารถนาในที่ทั้งปวง ไมมียกเวนเลย นี่เรื่องสติ ผูภาวนาใหสังเกตตนเอง สติพลาดไม
ดี สติจับติดๆ ไมวาธรรมขั้นใดจะตั้งไดไมสงสัย จิตฟุงซานรําคาญก็ตามถาสติดีแลว
ครอบไดๆ ตั้งได แตสติจะดีขึ้นอยูกบั อะไรที่เปนขาศึกหรือเปนคุณตอสติ ตองพิจารณา
เฉพาะอาหารเปนขาศึก ถาฉันมากฉันไมสังเกตสังกาเปนขาศึก ภาวนาไมไดเรื่องไดราว
อะไร
ผูภาวนาตองเปนนักสังเกต ไมสงั เกตไมได ทําไปๆ เหลวไหลๆ ไปทีไ่ หนมีแต
กรรมฐาน หากมีแตกรรมฐานเหลวไหล สักแตวาทําๆ ไมพินิจพิจารณาตามทางของ
ศาสดา พระพุทธเจาพรวดพราดเมื่อไร ไมไดเปนพระพุทธเจาชุยๆ พรวดพราดนะ
ละเอียดลออทุกอยาง จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสสิ่งใดออกมานี้ถูกตองๆ แมนยําๆ
เราผูไปศึกษาอบรมตองไดพินิจพิจารณาตามธรรม แลวกาวเดินไดดวยความราบรื่นดี
งาม อยางไรก็ตามถาสติดี พื้นฐานของจิตนี้ตอ งมี เชนผูที่ภาวนายังไมไดหลักไดเกณฑ
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จึงยังไมเคยสงบเลย เอาตั้งสติใหดี เอากันตรงนี้ละ สมมุติสติกับอาหาร ผอนอาหารลง
ตั้งสติใหดีมนั จะเปนยังไง กําหนดดูเวล่ําเวลา วันนี้เราตั้งสติตั้งแตตนื่ นอนจนกระทั่ง
หลับ มันจะเผลอกี่ครั้ง ดูใหดี ถาผูไดตั้งขนาดนั้นแลวจะไมเผลอ ตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งหลับไมเผลอ สตินี้จอตลอดเวลา กิเลสเกิดไมไดนะ
มันจะเกงขนาดไหนก็ตามเถอะเรื่องกิเลสนี่ เหมือนน้ําจะเกงขนาดไหนมันเหนือ
ทํานบไปไมได กั้นอยูๆ แมน้ํามหาสมุทรเห็นไหมมันก็มีฝง ฝงนั่นละเปนเครื่องกัน้ น้ํา
มหาสมุทร สติเปนเครื่องกั้นกิเลสทั้งปวง ถาสติดีแลวกิเลสเกิดไมได มันจะดันขนาด
ไหนก็เกิดไมได ปดชอง เชนอยางสังขาร เรียกวาชองเกิดของกิเลส สังขารสมุทัยดัน
ออกมา คือกิเลส อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ดันออกมาๆ สติบังคับเอาไวไมใหออก เอา
ธรรมแทน ปดประตู เชน พุทโธๆ เปนตนนะ ผูตั้งรากฐานใหมใหมีแตคําวาพุทโธๆ
คิดปรุงคําวาพุทโธกับคิดปรุงเรื่องราคะตัณหาตางๆ นี้ผิดกันมาก นั้นเปนทางเดินของ
กิเลสจะเปนฟนเปนไฟขึน้ มาทันที
ถาคิดปรุงเรื่องอรรถเรื่องธรรมใจจะสงบลงโดย
ลําดับลําดา จนกระทั่งตั้งสติได
ทานทั้งหลายมาภาวนาใหพากันสังเกตนะ อยามาพรวดๆ พราดๆ มาดูนั้นดูนี้ดู
ไมไดหนาไดหลังอะไร
ขอใหใชความพินิจพิจารณาถาอยากเห็นธรรมวิเศษของ
พระพุทธเจาประจักษใจแลว เราจะทราบความวิเศษขององคศาสดาเอง ขอใหธรรมเขา
มาสัมผัสใจมากนอยเถอะ จิตใจจะลงตอพระพุทธเจาโดยลําดับ จนกระทั่งจิตหมอบ
ราบเลยเพราะรูอยางเดียวกัน ความบริสุทธิ์อยางเดียวกัน ถามพระพุทธเจาทําไม
เทานั้นพอ กราบพระพุทธเจาอยางหมอบราบเลย นั่นละผูยอมศาสดากิเลสขาดสะบั้น
ผูเกงกวาศาสดานั้นกิเลสเหยียบหัวเอาๆ พากันจําใหดี
บรรดาประชาชนพี่นองทัง้ หลายก็วันนี้เปนวันพระ เปนวันสั่งสมความดีงามเขาสู
ใจ การขวนขวายภายนอกเพื่อธาตุเพือ่ ขันธ เราขวนขวายมาทุกวันๆ ทางพุทธศาสนา
ทานใหผอนคลายในวันเสารวันอาทิตย วันพระวันโกน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา วัน
เชนนี้ใหขวนขวายสมบัติภายในคือบุญคือกุศลเขาสูใจ อันนี้ละจะฝากเปนฝากตายได
กับบุญกุศล สิ่งเหลานั้นพอลมหายใจเราขาด อันนั้นเขาเปนของเขาอยูแ ลว เขาไมไป
สวรรค ไปนิพพาน ไปนรกอะไร
ตัวใจนี่ตัวจะไปไดทั้งนรกไปไดทั้งสวรรค อะไรจะพาใหไป บาปพาใหไปนรก
บุญพาใหไปสวรรค จะติดอยูที่ใจ สิ่งเหลานั้นไมติด สมบัติเงินทองขาวของมีเทาไรไม
ติด แตบาปกับบุญนี้ติดแน ใหระมัดระวังอันนี้ใหดี ใหสั่งสมความดี เมื่อความดีงามมี
แลว จิตนี้ไมตองหาใครบอกทาง บุญกุศลบอกเอง พุงถึงเลย จําใหดีนะ เอาละใหพร
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ที่พูดวาตั้งสติตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ใครมาพูดอยางนี้ และใครทําอยางนี้
ไมคอยมีนะ ทําลอยๆ ไปสักแตวาทําๆ มันก็ไมไดเรื่องไดราวอะไร เอาจริงเอาจังซิ
ธรรมพระพุทธเจาเหลาะแหละเมื่อไร สําคัญตรงนี้ ที่พูดมานี้เราทํามาแลวนะ จิตเจริญ
แลวเสื่อมๆ หาเหตุหาผลไมมี มันทําไมจึงเจริญแลวเสื่อม ความเพียรแทบเปนแทบ
ตายทําไมมันถึงเสื่อมไดตอหนาตอตา เพราะเหตุไร จึงมาจับไดที่จิตไมไดมีคําบริกรรม
สติไมติดนั้นมันเผลอได เอาตรงนี้ละ พอวาเอาลงตรงนี้ลั่นลงไป เหมือนวาระฆังดังเปง
นักมวยตอยกัน เอาตรงนี้ละทีนี้เผลอไมไดเลย จึงไดคําพูดมาสอนพี่นองทั้งหลาย ตั้งได
เจริญแลวไมเสื่อม ขึ้นเรื่อยเลย จึงวา ออ เปนอยางนี้เอง จึงไดมาสอนพี่นองทัง้ หลาย
หลังจังหัน
(ลูกศิษยเปนโรคมะเร็งฝากปจจัยมาทําบุญ) เวลานี้มะเร็งมันแกไมตกไมใช
เหรอ สมัยที่พอแมครูจารยปวยนั้น อันนั้นเปนวัณโรค ใครเปนวัณโรคแลวเรียกวาเขียน
ใบตายเลย ไมมียาใดแกตก สมัยนั้นระยะนั้นวัณโรคเปนโรคที่รายแรงมากที่สุด พอวา
เปนวัณโรคเหมือนวาจะสลบทั้งเปนเลยเพราะไมมีหาย ตายเลยๆ เดี๋ยวนี้มะเร็งนะ
มะเร็งก็แบบเดียวกัน
...พอพูดถึงโรงพยาบาลก็อยางนี้แหละ ไปจุดไหนๆ ชวยอยางนี้ละ บางแหงซื้อ
ใหหมดเลย ยกไปตัง้ ใหมเลย เปนอําเภอฝาง ขอนแกน ไปดูเหมือนวาอยูในครัวไฟเขา
โรงพยาบาล พอเขาไปเห็นผาคลุมอันหนึ่งโผลขึ้นมา เอะ นัน่ อะไร ถาเปนศพก็ศพตาย
แลวรอแตจะเผา เขาวาเอกซเรย มันเปนอะไร มันเสียใชไมไดมาได ๓ ปแลว เปดออก
ดูซินะ เขาเปดออกให เราก็ใหเลย อยางนั้นละ เรียกวาให ใหทันทีเลย ก็มันใชไมไดมา
๓ ปแลววาไง จากนั้นก็ถามถึงเรื่องโรงพยาบาล เหมือนวาอยูในครัวเรือนเขา ที่ ๙ ไร
อยูกลางตลาด โอย ยังไงกัน ที่จะขยายใหมไมมีเหรอ ถามีจะซื้อให เขาบอกวามี เราก็
ใหติดตอเขาดู เราก็ไปดูเองอีกดวยนะ
ที่ดูเหมือน ๒๕ ไรพอดีเลย มันเปนเนินพอดี กวางกวานั้นก็ไมไดมันต่ําทัง้ หมด
เหมาะสมเนินนั้นเนินเดียว เปนเนินสูงๆ ตกลงเอาหมดเลย กี่ลานไมรู เอาหมดเลยไม
ตอกันละ แตเราบอกเครื่องอุปกรณที่จะมาสรางโรงพยาบาลนี้เราไมมีนะ เรามีแตซื้อที่
ใหเทานั้น ถารับรองก็เอากัน เขารับรองเขาจะขอทางรัฐบาลมาให ดวยความจําเปนดังที่
ทานอาจารยใหอยางนี้ๆ จะได เราก็วาเอาเลย เขาก็ไดจริงๆ เขาขอมาสรางตึกใหมหมด
เลยเปนเงินงบประมาณ ที่ดินเปนงบของเรา ก็อยางนั้นแหละไปที่ไหน ซื้อบางทีก็ตดั
ครึ่งกันเลย วาริชภูมิครึ่งหนึ่งเลย ไปที่ไหนจําเปนก็อยางนั้นแหละ แตไมไดก็คือภูหลวง
เขาไมขายก็หมดปญญาเรา ที่ตอกันไป ถาเขาขายเราจะซื้อใหเลย เขาไมขายเสียอยาง
เดียวเราก็หมดปญญา ตกลงก็เลยคับแคบอยูอยางนั้นละภูหลวง
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ไปที่ไหนเปนอยางนั้นละโรงพยาบาล
มันคํานวณไมไดนะเครื่องมือแพทย
รถยนต อะไรตออะไรอยูใ นนั้นๆ หมด มิหนําซ้ําที่ดวย ซื้อใหๆ หลายแหงนะ พรรณนา
ไปก็ไมจบแหละมันมากตอมาก ชวยอยางนั้นละเราชวยโลก เราพูดชัดเจน ถอดออก
จากหัวใจมาพูดเลย จึงไมมีคําวาโกหกแมเม็ดหินเม็ดทราย พูดคําไหนออกไปจริง เวน
แตพูดเลน ฟงแตวาเลน เชนอยางเลนกับหมานี้ซัดกันเลย ไมมีของจริงละกับหมา ซัด
กันเลยกับหมา ถาเลนกับคนเปนอีกอยางหนึ่ง ถาจริงแลวจริงอยางเดียว ถาเลนแลว
เลนใครมาจริงมายุงดวยไมได ซัดอยางนั้นแหละเรา หันไปทางไหนเปนอยางนั้น
เรียกวาเราชวยเต็มกําลังความสามารถ เราไมเอาอะไรเราบอกแลว ทุกอยางเรา
ทําดวยความเมตตาทั้งนัน้ จตุปจจัยพี่นองทัง้ หลายทั่วประเทศไทยนี้กระจายทั่วประเทศ
ไทยเหมือนกัน ใหเขากับเราไมมีเลย ออกลวนๆ ดวยความเมตตา เราบอกวาพอแลว
พอแลวจะไปหาเอาอะไรมาอีกละ ถาอยางนั้นมันจะพออะไร ถาพอแลวตองพอ ไมเอา
ทั้งนั้น อะไรมาออกหมดเลย ทางเขาทางออกเปดโลงไวหมดเลย บางทีติดหนี้เขา ติด
อยูเรื่อยนะ มันจําเปนจริงๆ ไมทันใจ เอาเลย ติดหนี้ไปเรื่อย ติดหนี้ก็ใชไดเร็วอยู เรื่อง
ติดหนี้ติดเรื่อยมันจําเปน ควาไมทัน ไมทันก็เอากอน ติดหนี้ เปนอยางนั้นละ
ติดหนี้เพราะอะไร เพราะความเมตตา ไมใชอะไรนะ เรื่องความเมตตา ความ
เมตตานี่ไมมเี หลือ แบตลอด มีเทาไรตกออกหมดเลย ความเมตตากวาดออกๆ ความ
ตระหนี่กวานเขามาๆ ความเมตตานี้ปดออกทัง้ นั้น มีเทาไรหมดๆ อยูอยางนี้แหละเรา
เราชวยจริงๆ เราพูดอะไรเราจึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย คือเราเอาของจริงออกพูด
ทั้งนั้น เราไมไดพดู เหลาะๆ แหละๆ เวลาจริงจริงมากทีเดียว เวลาเลนเปนอีกอยางหนึ่ง
เวลาจริงนี้จริงมาก ถึงไหนถึงกันเลย อยางที่วาที่นี่แหละ จะใหไรละลานๆ เลย เขามา
เขาจะไมเอาซิที่นี่ ไมได ตกลงแลว ใครๆ เราจะใหแบบเดียวกัน สตางคหนึ่งก็ไมใหลด
ใหเลย นางนอยนี่ละที่มนั ๔ ไร ให ๔ ลานเลย แลวก็ถมดินอีก โถ ไมใชเลนๆ แลว
ปลูกตึกขึ้นอีกหลังหนึ่ง จวนจะเสร็จแลวละ ชวยอยางนั้นชวยโลกชวยไมหยุดไมถอย
เมื่อวานนี้ยังไดพูดอยู เราเขาไปโกดังเพื่อจะไปดูรายชื่อโรงพยาบาลตางๆ ในวัน
หนึ่งๆ มารับของจากโกดังนี้เทาไรกี่โรง พระทานจะเขียนไวหมดเพราะตอนค่ําเราจะเขา
ไปดู พอดีกไ็ ปเจอเอาโรงพยาบาลภูหลวง พอวาโรงพยาบาลภูหลวง อาว ภูหลวงนี่ดูเรา
เอาไปใหเมื่อเร็วๆ นี้ทําไมถึงมาเอาอีกมันเปนยังไง เอาบัญชีมาคนดู โรงไหนๆ มีหมด
โรงไหนใหวันที่เทาไรๆ ลงไวนั้นหมด นี่เราไปใหเมื่อเร็วๆ นี้ทาํ ไมวันนี้มาอีกแลว เปน
อะไรโรงนี้นะ คนดูกอนมันสะดุดใจ เปนเดือนนี้ละเราเอาไปใหวันที่ ๑๕ วันที่ ๒๘ เมื่อ
วานเขามาเอาอีก มันตรงเปงเลย นี่แสดงวาไมคิดชวยตัวเองเลย มันลืมตัวนะ
โรงพยาบาลโรงนี้ นั่น เอาละนะ จะมีอะไรกันนะถาลงไดจับปบแลว
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ไปแตละโรงเราไปโรงไหนเราจะดูบัญชีเสียกอน เดือนหนึ่งแลวเราไปๆ คือจะ
ใหกระชั้นชิดกวานั้นไมไดเพราะมากตอมากที่เราจะให เมื่อวานนี้ ๑๓ วันมาขออีก มา
เอาอีกเมื่อวานนี้ จึงไลเบี้ยกันจนไดหลักฐานมา เราเอาไปใหวันที่ ๑๕ เดือนนี้ แลววันที่
๒๘ มาก็เพียง ๑๓ วัน แสดงวาของเอาไปใหนี้ได ๑๓ วันหมด แลวมาขออีก นี่ไมคิด
ชวยตัวเองเลยโรงพยาบาลโรงนี้ นั่นเอาละนะ แตละโรงๆ เราไปประมาณหนึ่งเดือนเรา
ไปทีหนึ่ง ไประยะสั้นกวานั้นไมได เพราะมากตอมากที่ไปชวยโลก
เมื่อวานมาติดใจอยูโรงนี้แหละ ยังจะเอาโรงพยาบาลอีกนะนั่นนะ ของเลน
เมื่อไร ไปถึงจะจี้เลย เปนอยางนั้นนะไมเหมือนใคร แลวก็มีหลักฐานพยานยืนยันดวย
เอาหลักฐานมาดูจริงอยางที่เราวา เราสะดุดใจกึ๊กๆ ก็เอาไปใหเมื่อเร็วๆ นี้ทําไมถึงมา
เอาอีกแลว โรงอื่นเขาก็มีหัวใจเหมือนกัน ทําไมโรงนี้จึงแปลกกวาเพื่อนละ เพียง ๑๓
วันหมดแลวกลับมาเอาอีก นี่มันจะลืมตัวแลวนะไมคิดชวยตัวเอง แนะ เรามีหลักมี
เกณฑไวทุกอยาง จับตรงไหนติดเลยๆ ไมพลาดแหละ อยางโรงไหนๆ มาลงบัญชีไว
หมดเลย โรงไหนมาวันที่เทาไรๆ มาหางหรือมากระชั้นชิดอะไรอยางนี้จะรูๆ อยางทีว่ า
เมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ก็ไปคําตากลา ถาเราไปโรงไหนก็ใหโรงละสองหมื่นๆ เดี๋ยวนี้ใหโรงละ
สองหมื่น แตกอนใหแตของ เงินไมให ครั้นไปเราก็ถามเขาดู รายจายสําหรับคนไข
เดือนหนึ่งหมดเทาไร บางโรงบอกวาหมดเทานั้นบางหมดเทานี้บาง เราเลยคิดเฉลี่ยเอา
คือเดือนละหมื่นก็มี หมื่นกวาก็มี สองหมื่นสามหมื่นก็มี เราเลยใหเฉลี่ยเอา คือใหโรง
ละสองหมื่น โรงนี้สองหมื่น โรงนั้นสองหมื่น เดี๋ยวนี้ใหอยางนั้นทั้งนั้น ไปโรงไหนใหโรง
ละสองหมื่นๆ ทุกโรง เมือ่ วานไปก็ใหสองหมื่น
นี่เราก็สงสาร คนไขชีวิตจิตใจทุกอยางมามอบไวกบั หมอกับโรงพยาบาล ตลอด
ญาติคนไขดว ยมามอบดวยกันหมดเลย เราก็ตองไดดู หมอถาไมมีเครื่องมือก็กาวไม
ออก แนะ คนไขมาอยูนั้นไมไดอยูไ ดกินก็ไมได ตองไดชวยทุกอยางๆ นั้นแหละ ถาพูด
เรื่องเงินเราไมมี เพราะมีไมไดวางั้นเลยเรา มีเทาไรออกหมด ออกดวยความเมตตา
ไมใชออกเพราะอะไร ออกดวยความเมตตาลวนๆ ออกตลอดเวลา ทีนี้คนที่เขาไปถอน
เงินเขาก็ยังมาพูดใหเราฟง เลยทําใหเราคิดเหมือนกันนะ คือเงินสดมันไมทัน เมื่อเงิน
สดจะหมดแลวไปถอนออกจากบัญชีมาเพื่อจายๆ ทีนี้มันถอนแลวมันไมพออีก ไปถอน
มาอีก อยางนั้นเรื่อยๆ นะเรา
เพราะเราถอนดวยความบริสุทธิ์ทุกอยาง เงินเหลานี้เงินเพื่อโลกทั้งหมด ไมไดมี
คําวามัวหมองติดในบัญชีเลย ทีนี้ทางคนที่เขาไปถอน ทางธนาคารเขาก็ไมวาอะไรละ
ไมมีเขาก็ไมวาอะไร แตทางนี้ก็ไดคิดวางั้น ถาถอนบอยนักกลัวทางธนาคารเขาจะคิด
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อะไรตางๆ กับทางวัดวางั้น เขามาคิดอะไรกับเรา เราวางี้นะ พวกนักโทษพวกโจรผูราย
เต็มบานเต็มเมืองเขาทําไมไมคิด ทําไมมาคิดกับหลวงตาบัวที่สุดแสนบริสุทธิ์แลวนี่นะ
ถาไปถอนบอยๆ กลัวเขาจะคิดอยางนั้นอยางนี้ ใหเขาคิดไปบอกเลย ถึงอยางนั้นเขาก็
ยังไมกลานะ ที่เขียนใบถอนใหแลวเขายังไมเอา เขาเอาเงินของเขามาใชกอนก็มี นั่น
อยางนั้นมีนะ เขาคิดหนาคิดหลังเพื่อเราเหมือนกัน
เราไมตองคิด เอา.มาเมื่อไรใหวามาหาเรา เงินนี้เปนเงินของวัด เปนเงินของ
ความบริสุทธิ์แลว เราจะจายดวยความบริสุทธิ์ใจ เขาก็ไมกลาละ.ทางธนาคารเขาก็ไมวา
อะไร แตนี้เขาก็คิดของเขา เห็นวาเราไปถอนบอย คือเงินไมพอใชเขาใจไหม มันจาย
ระๆ อยูรอบตัว นี่ที่วาเราไปถอนบอย ก็เลยเกรงใจทางธนาคารเขา กลัวเขาจะคิดอยาง
นั้นอยางนี้กับทางวัดวางั้น ใหเขาคิดมาก็บอกตรงๆ เลย ถาเปนผูตองหาเราจะเปนเอง
เราบอก เราทําประโยชนใหโลกนี่ เขาก็ยังเกรงอยูน ั้นละ เรื่องโลกมันเปนอยางนั้น เรานี้
เปนธรรมลวนๆ เวลาไมพอก็ตอ งไปถอนออกมาๆ มีไวฝากไวเพื่ออะไร ฝากไวเพื่อ
ถอนเพื่อทําประโยชน ก็มีเทานั้น
คือเราไมมีอะไรเหมือนโลกเขานะ เราบริสุทธิ์จริงๆ วาอะไรตรงเปงๆ ไปเลย
โลกเขามีเลหเหลี่ยมรอยสันพันคม ทางธรรมะเราไมมี ตรงไปตรงมา นี่ก็ไดบอกกับ
บรรดาพี่นองทั้งหลายไว เวลาหลวงตาบัวตายนี้ เงินในบัญชีฝากธนาคารยังมีอยูมาก
นอยเพียงไร ใหทราบเอานะวา เงินเหลืออยูมากนอยเพียงไรนั้นเพื่อโลกทั้งนั้นไมได
เพื่อเรา มันจะเหลืออยูเปนสักพันลานหมื่นลานก็เพื่อโลกทั้งนัน้ ไมไดเพื่อเรา ใหเขาใจ
ตามนี้ ที่จะมาเพื่อเราไมมี เหลือก็เหลือไวเพื่อจะชวยหรือเพื่อจะใชเวลาจําเปน ควรจะ
ออกมากออกนอยเราพิจารณาหมดภายใน
ถาอันไหนที่ควรออกขางนอกก็เอาไป
เสียกอน เงินสดมีเทาไรเอา บางทีเงินสดไมทันเขาเอาเงินของเขามาชวยก็มี แตเขาไม
บอกเรานะ เขาเอาเงินของเขามาชวยก็มี
แตเรานี้สั่งอยางเดียววา ถาเราสั่งเทาไรใหไดมาเทานั้น เปนอื่นไปไมได เราสั่ง
อยางนั้นเลย มีเทาไรไปหามาใหได คือเราสั่งจะเอาเทานั้น ใหเอาออกมาทันที เราจาย
ทันทีเลย ทั่วไปหมด เพราะเราจายเพื่อโลก เราไมไดจายเพื่อเรา สําหรับเพื่อเราไมมี
เพื่อโลกสงสารที่มีความจําเปน
สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๒๘ มีนา ทองคําที่หลอมแลว ๒๓๗ กิโลครึ่ง
เปน ๑๙ แทง ทองคําที่ยงั ไมหลอม ๑๒ กิโล ๓๖ บาท ๒๒ สตางค รวมทองคําที่หลอม
แลวและยังไมไดหลอม เปนทองคํา ๒๕๐ กิโล ๓ บาท ๓๓ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโล
ครึ่งที่มอบแลวนั้นเขาไปดวยก็เปน ๒๘๗ กิโล ๓๖ บาท ๒๒ สตางค นี่ก็จวนจะถึง
๓๐๐ แลว คือเรามอบ ๑๑ ตัน กับ ๓๗ กิโลครึ่ง ๓๗ กิโลครึ่งหักออกมารวมอันนี้เขา
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ไป ไดทองคํากับจํานวนใหมนี้ ๒๘๗ กิโล ๓๖ บาท ๒๒ สตางค ใหมันไดไปอยางนี้ละ
คอยไหลซึมเขาไปเรื่อยๆ ไมไปไหนละ สมบัติเงินทองที่เขามาหาหลวงตานี้ไมไปไหน
เลย รอยทั้งรอยบริสุทธิ์สุดสวนตลอดมา อันนี้ทองคําก็เหมือนกัน มันก็ไดเขาไปเรื่อยๆ
นี่ ๒๘๗ เกือบจะ ๓๐๐ กิโลแลว ๒๘๗ กิโล ทีม่ อบแลวนั้นเปนเรียกวา ๑๑ ตันแลว ที
นี้เศษมานี้เปน ๒๘๗ กิโล จวนจะถึง ๓๐๐ แลว
วันนี้ทองคําไดเทาไร (ได ๓ บาทเจาคะ) เออ ๓ บาท แนะก็ไดทกุ วันๆ เมื่อ
วานไดเยอะนะ (เมื่อวานนี้ได ๑๔ บาทครับ) นูนนะเมื่อวานไดถึง ๑๔ บาท
ออสเตรเลีย ฝรั่งเอามาใหเปนแทง รวมแลวเปน ๑๔ บาทพอดีเมื่อวานทองคํา วันนี้ได
๓ บาท เพิ่มเขาไปทุกวันๆ หานั้นหาเพื่อแผนดินไทยเรา เราเปนคนหาเขามาๆ เพื่อ
แผนดิน เพราะฉะนั้นใครมายุมยามจึงไมได เชนเขาจะมารวมบัญชีก็ฟดกันกับหลวงตา
นั่นเห็นไหม เงินเรากําลังขนเขาบัญชีๆ ทางนั้นปุบปบจะมาลวงเอาหมด เอารวมบัญชี
เห็นไหมละรัฐบาลกอนนะ จะมารวมบัญชี ก็คอื หมายความวา จะมาเอาบัญชีที่แตะ
ไมไดนั้นนะออกหมดเลย พอวารวมบัญชีเรารูทันทีเลย จึงบอก ทางนี้กข็ นึ้ ทันที อยามา
แตะขึ้นเลยนะ ถามีปญญาไปหามาใหม ทางนี้หามาแทบเปนแทบตายมาลวงไปไดเหรอ
บอกวาอยามาแตะทันทีเลย หงายไปเลย แตะก็เอาจริงๆ ละเรา ถาลงไดสูไม
ถอยยังบอกแลว เหตุผลกลไกมีอยูน ี่ ธรรมดาเราไมเขาไปเกี่ยวของเงิน แตนี่เรากําลัง
ขนเงินเขาทองคําเขา ทางนั้นก็จะมาลากออกไป มันก็ซัดกันเขาใจไหม มันมีเหตุผลอยู
นั่นนะ จึงบอกวาอยามาแตะ บอกเลย ถามีปญญาใหไปหามาใหมมาเพิ่ม เขาก็ไมกลา
เขาไมมีปญญา เขาไมไปหามาใหม แตเขาก็ไมเอาของเราไป เรื่องก็เลิกแลวกันไป ถามา
ทะลึ่งไมไดนะนั่นเอาจริงๆ เหตุผลหลักเกณฑมีอยูมาทําลายทําไม เอาเทานั้นละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

