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สมบัติสวนรวมอยาไปทําลาย
ตอนนี้ทองคําเราไดเทาไร (รวมทั้งหมด ๑๑,๗๐๕ กิโลกรัม) นั่นเห็นไหม
ทองคําเขาคลังหลวง ๑๑,๗๐๕ กิโลกรัม ไดเรื่อยๆ ทองคําเปนของเลนเมื่อไร หาไมได
งายๆ นะทองคํา นี่ก็ไดตั้งหมื่นกวา ๑๑,๗๐๕ กิโลกรัม ไดเยอะ เราไดพยายามชวย
ชาติคราวนี้มากพอสมควร ดอลลารเราก็ดูเขาเยอะนะ (ดอลลาร ๑๐,๒๑๔,๖๐๐
ดอลลาร) นี่หมายถึงเขาคลังหลวงแลวนะ ที่ยังไมเขาไมแนนัก มันเกี่ยวกับเรื่องเงินไทย
เราชวยชาติไมพอ ตองไปดึงเอาเงินดอลลารมา ทีแรกดอลลารเขา ทองคําเขาคลังหลวง
ทองคํานี่เรียกวารอยทั้งรอยใครมาแตะไมได มีเทาไรเขาหมด สวนดอลลารมัน
เกี่ยวกับเงินไทยที่ชวยชาติ ไมพอก็ตองมาดึงเอาดอลลารออกมาชวยกัน จะใหรั่วไหล
ทางอื่นไมมี เราลงไดสั่งการสั่งงานอะไรแลวไมมีเคลื่อนคลาด ไมมีมลทิน ทุกสิ่งทุก
อยางเรียบตลอดเลย เชนอยางทองคํานี้ตกไปไหนไมมี มีเทาไรเขาหมดทองคํา
ดอลลารเหมือนกัน ดอลลารแยกไปชวยเงินไทยออกชวยชาติ
เราพยายามที่สุดที่จะหนุนชาติไทยของเราใหเปนเนื้อเปนหนัง เรารักเราสงวน
ทุกอยางนะ ถาวารักก็รัก สงวนก็สงวน สําหรับทองคําได ๑๑,๗๐๕ กิโลกรัมนี่เขาแลว
สวนดอลลารเขาไปสิบลานกวา ดอลลารก็มาเปนปญหาที่ออกมาชวยกันกับเงินไทย
ไมอยางนั้นมันก็ไมพอทัว่ ประเทศ สวนที่จะมาในกํามือเราไมมี เราถาลงวาอยางไร
เด็ดขาดทุกอยาง ไมมดี า งพรอย ใครถวายอะไรมาออกหมด มาชวยชาติ เจาของไมเอา
คิดดูซิกอ นเราจะตายเขียนพินัยกรรมไวแลว เวลาเราตายนี้บรรดาลูกศิษยลูกหา
มีศรัทธามาบริจาคทานมากนอยตั้งกรรมการเก็บรักษาใหหมด เสร็จแลวยกเงินจํานวน
นี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงใหหมด สําหรับงานศพเรา สวนเราจะเผาดวยไฟ นั่นละ
เราเปนหวงบานหวงเมืองขนาดนั้นละ เราไมหวงตัวเอง เราพอทุกอยางแลว เกิดมาใน
ชาตินี้เรียกวาเราสมบูรณเต็มที่ เราไมมีอะไรสงสัยแหละ หายสงสัยทุกอยาง จิตก็
บริสุทธิ์สุดสวนมาแลวได ๕๐ กวาป วาใหมันชัดๆ เสียมันจวนจะตายแลว ฟาดกันอยู
หลังวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละวันกิเลสไดขาด
สะบั้นไปจากใจ เปนวันที่ ๑๕ ไมลืม เพราะมันเอากันอยางหนักมาตลอด รบกับกิเลส
เปนเวลา ๙ ปพอดี
เวลาทําอะไรทําจริงทุกอยางเรา ไมไดเหลาะแหละ จับนั้นวางนี้ จับนี้วางนี้เราไม
มีนิสัยอยางนั้น จับอะไรขาดกับมือๆ เปนอยางนั้นตลอดมา ฟดกับกิเลสในหัวใจ
เจาของก็แบบเดียวกัน พอออกปฏิบัติเทานั้นออกเลยเอาเลย ไปคนเดียวๆ ไปเที่ยว
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ธุดงคกรรมฐานไมเอาใครไปดวย มันเปนน้ําไหลบาไมรุนแรง ถาไปคนเดียวปาชาอยูกับ
เราเทานั้นพอ ซัดกันเต็มเหนี่ยวๆ นิสัยนี้มันจริงจังมาก เปนมาตั้งแตฆราวาสอยูแลว
พอมาบวชนี้อานหนังสือเขาไป ยิ่งเพิม่ ความสัตยความจริงความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเขา
ไปเรื่อยๆ แตกอนก็จริงอยู วาอะไรจริงๆ แตจริงตามนิสัยฆราวาส ไมไดแนนอน
เหมือนธรรมเขาไปชวยสนับสนุน อันนี้แมนยํามาก
ผูที่ขนเขาก็ขนเขาคลังหลวง ผูที่ขนออกก็ขนออก วงราชการมันสกปรก พวกนี้
พวกหมาเขาถานพวกวงราชการตางๆ มีแตคอยสะแตกกันๆ วงราชการ หามาเทาไรมัน
ก็เอามาสะแตกหมด พูดใหมันชัดเจน อยางหานี้เราหาจริงๆ ไมใชธรรมดา หาจริงๆ
เขาคลังหลวงๆ แลวมันรั่วไหลไปไหนก็ไมรู นี่ซสี ําคัญ เราก็ไมเคยจะไปเกี่ยวของกับ
บานกับเมือง ทีนี้เมือ่ นําสมบัติเขาสูบานสูเมืองใครมาเกี่ยวของที่จะมาทําลายสมบัติ
เหลานี้มันก็ตองไดฟด กันแหละ ถาธรรมดาเราไมยุง ยุงหาอะไร แตนี้เมื่อมันจะไปไม
รอดๆ เราก็เขาชวยแหละ เมื่อเขาชวยก็ชวยจริงๆ ใครมายุงไมได ซัดเลยๆ
เราก็พิจารณาคํานึงดูตามหลักธรรมหลักวินัย ไมผิด แนะ เราดําเนินตาม
หลักธรรมหลักวินัย จะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดขนาดไหนไมใหผิดตามหลักธรรมหลักวินัย
ควรคานคานกันอยางจังๆ เลยเรา ใครจะวาอะไรก็ตามเราไมไดเชื่อคลังกิเลสสวมกิเลส
ถานกิเลสยิ่งกวาธรรม เราเชื่อธรรม พิจารณาเรื่องอะไรถาถูกธรรมแลวพุงเลยๆ นี่
ทองคําเราก็ไดตั้งหมื่นกวากิโล ตั้งแตพาพี่นองทัง้ หลายหา ๑๑,๗๐๕ กิโล ทองคําเขา
คลังหลวง นี่ก็พาพี่นองทั้งหลายเขา ไมตกเรี่ยเสียหายไปไหน ถาลงเราไดทําอะไรแลว
บริสุทธิ์สุดสวน จะมุบๆ มิบๆ อยางนี้ไมไดเรา ดอลลารก็ไดเทานั้นละสิบลานกวา
ดอลลารที่เขาคลังหลวง ดอลลารมันออกมาชวยเงินไทย เงินไทยชวยชาติ ใหตกเรี่ย
เสียหายทางอื่นไมมี เราถาลงไดนําหนาตรงไหนแลวเรียบไปเลย ไมใหมี
จึงเปนหวงพี่นองชาวไทยเรา ทําอะไรๆ ถาเปนของนอกของนาดีหมดๆ อันนี้ที่
เราออนใจมาก พูดใหฟง ชัดเจน จะสรางเนื้อสรางตัวของเราใหเปนเนื้อเปนหนังขึ้นมานี้
ไมมี มีแตอะไรถาเปนของมาจากนอกจากนาแลวดีหมดๆ เปนบาอยูอยางนั้นตลอด มัน
ฟนตัวไมไดนะถาเปนอยางนี้ เขาก็เปนเขา เวลาเรายังไมสามารถเอาของเขาเสียกอน
อาศัยเขากอน แตฟตตัวตลอดอยางนั้นถึงถูก อันนี้อะไรเปนของนอกของนามาจากไหน
ดีหมดๆ ขี้เมืองนอกก็ดหี มดละตอไป มันออนตลอด อยางนี้ไมเรียกวาคนฟตตัว คน
ฟตตัวทางเราสูยังไมไหวใหเขาชวย เอา ยอมรับไปเสียกอน แตจะฟตตัวไมถอย นั่นมัน
ถึงถูก นี่อะไรดีหมดๆ
อยางวาใหตัวดีนั่นละเราไมลืมนะ ใสกันหนักๆ เลย ไดช็อกโกแลตมา นี่มาจาก
อเมริกา เหอ ทันที ฟดกันหนักกับลูกศิษย เลยตั้งชื่อตัวดี เราไมไดเปนนะ สงวน เนื้อ
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หนังของเราเราสงวน ที่อื่นที่ยังอาศัยเขาอยูก็อาศัย แตอาศัยเพื่อจะฟตตัว ไมอาศัย
แบบตายใจอยางนี้ อะไรมาถาของเมืองนอกดีหมดๆ นี้เปนดอยกวาเขาเปนนอยกวา
เขาตลอดไปนะอยาวาไมบอก อะไรก็เปนอยางนั้น
จิตใจเลื่อนลอยเมืองไทยเรา ไมมีหลักเกณฑ ทั้งๆ ที่เปนเมืองพุทธศาสนา
เลื่อนลอย ฟุงเฟอ อะไรอยากทําทํา แตผูที่ใชคอื เมืองไทยเราเปนคนใช ดูซิรถรา กอง
เหล็กอยูในเมืองไทยเราหมด เขาเปนคนทําเราเปนคนใช แตเงินเขาเอาไปสะแตกหมด
เราก็ไดสะแตกของที่เขาเศษเขาเดน เขาเอาเงินไทยเราไปแลวเอาของเศษเดนโยนมาให
เรา กินหมด พวกนี้กินไมเลือก คนไทยเรากินไมเลือก อะไรฟุงเฟอที่สุด
เอาธรรมวินัยจับเขาไปซิ ตั้งแตยังไมบวชก็เหมือนโลกเขาทั่วๆ ไป พอมาบวช
ปบนี่ความประพฤติกิริยาทาทางทุกอยาง ความเคลื่อนไหวไปมาเปนพระเปนหลักธรรม
วินัยไปหมด พลิกอยางนั้น แกเจาของแกอยางนั้น ไมไดเลื่อนๆ ลอยๆ อะไรที่ขดั ตอ
ธรรมวินัยของพระแลวตัดออกๆ ใหมีแตหลักความเปนพระเต็มตัว นั่นถึงถูก เลื่อนๆ
ลอยๆ อยางนั้นไมไดเรา นี่เอาจริงเอาจังทุกอยาง
ปกครองหมูเ พื่อนก็เหมือนกันในวัด เอาซีใครเกงมา ไลเดี๋ยวนั้นเลยไมใหอยู
ไมวาทางไหนก็ตาม ถาลงขัดตอประโยชนสวนรวมแลวเอาไวไมได ตองเตือนเรื่อยๆ ให
พากันมีหลักมีเกณฑซิการปฏิบัติตัว เลื่อนๆ ลอยๆ ใชไมไดนะ ใหมีหลักมีเกณฑ
ประจําตัว มีเด็ดมีขาดมันถึงถูก อันนี้ออนแอๆ แตเรื่องของเมืองนอกเมืองนาแลวควา
มับๆ เร็วยิ่งกวาลิง นี่มันใชไมได เปนนอยเขาเรื่อยๆ ไป เราไมเปนตัวของเรา เอาแต
เขามาเปนเนื้อเปนหนัง มันก็เปนกาฝากมากัดตับกัดปอดเราไปหมดนั่นแหละ
เราเปนเนื้อเปนหนังของเราสรางตัวใหดีขึ้น อันไหนที่ยังไมดีก็ใหพยายามสราง
ใหดี ทีแรกอาศัยเขาเสียกอน มันยังเปนไปไมไดกอ็ าศัย แตอาศัยเพื่อจะฟตตัวอยางนั้น
ถึงถูก เลอะๆ เทอะๆ แมสุดเขามาในวัดก็เหมือนกัน วัดก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน
พระเณรก็กลายเปนมูตรเปนคูถเต็มอยูในวัดในวา วัดหนึ่งๆ มีแตสวมแตถาน มีแต
มูตรแตคูถ คือพระเณรเลอะเทอะๆ ไปหมด ก็เลยใชไมได วาแตวัดเฉยๆ มันเปนสวม
เปนถานแลวนะ พระเณรก็วาแตพระแตเณรมันเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานดวย
ความปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว ไมจริงไมจังไมไดนะ
อยางพุทธศาสนาก็เอาซิองคไหนที่ปรากฏชื่อลือนาม ทานจริงทุกอยางนะ ทาน
ไมเหลาะแหละ ทานที่ไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนพวกเรามีแตเด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ
ตามหลักธรรมหลักวินัย ทานไมเลอะเทอะ ไมวอกแวกคลอนแคลน เราตามดูหมดครู
บาอาจารยองคไหนๆ ทานปฏิบัติตัวอยางไร องคนั้นมีชื่อเสียงทางนั้นๆ ทานปฏิบัติตัว
ของทานอยางไร ตามสืบหมดเรา
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อยาพากันเหลาะแหละมากนักไมดี ใหมีความสัตยความจริงบาง ประโยชน
สวนรวมสมบัติสวนรวมอยาไปทําลาย หาเขาไปสงเสริมถึงจะถูก สําหรับเราไมเอา
อะไรละ มันหมดทุกอยางแลว ไมเอา ถึงจะดีดจะดิ้นอยูนี้ก็เพือ่ ชาติบานเมือง ไมไดเพือ่
เรา เราพอทุกอยาง อยูไปวันหนึ่งๆ เทานั้นพอ จะเปนจะตายอะไรเราไมเคยคํานึงกับ
มัน ไมหนักใจกับความเปนอยูและความตายไป เสมอกันหมด เราหายสงสัยแลวเรื่อง
ความเปนความตาย ภพชาตินั้นภพชาตินี้หายหมด ตัดขาดหมดเลย ไมมีเหลือ เหลือ
แตความเมตตาที่สอนโลกอยูเวลานี้ พยายามทุกสิ่งทุกอยาง อะไรที่จะเปนประโยชนแก
สวนรวมเราพยายามเต็มที่ เราไมเหลาะแหละ
เชนอยางขนสมบัติเขาคลังหลวงนี่เหมือนกัน
พาพี่นองทั้งหลายขนทองคํา
ดอลลารเขาคลังหลวง ขนเขาอยูอยางนี้แหละ ทองคําเราก็ไดตั้งหมื่นกวากิโลแลว แต
กอนมีทไี่ หนใครเอามา ดอลลารก็เยอะ ทองคําละมาก นี่ก็อุตสาหพยายามไวใหเปน
หลักเปนเกณฑในชาติไทยของเรา เหตุเบื้องตนเราเอาพวกทองคํา ดอลลารเขาไปมอบ
ที่ธนาคารชาติ ผูเปนใหญในธนาคารชาติเขาเลยนิมนตเราไปดูทองคํา พอเปนปฐมฤกษ
ที่เรานําทองคําและดอลลารเขาไปมอบที่คลังหลวง-ธนาคารชาติ หัวหนาธนาคารเขาก็
นิมนตเราเขาไปดู เพราะเขาเห็นทางที่จะไดจากเรา เราเขาไปดูทองคําดูหมด ดูแลวก็
ออกไปคุยกันสองตอสอง ทองคํามีเก็บไวที่ไหนๆ บางเราสืบถามทราบหมด มาหา
ทองคําอยูในเมืองไทยของเรามีเทานี้ มันก็ออกปางๆ ละซิ ทองคํามันถึงคอยไดมา
เดี๋ยวนี้ทองคําก็ไดตั้งหมืน่ กวาแลว ไดเทาไร (๑๑,๗๐๕ กิโล) นี่เห็นไหมละ แต
กอนไมเคยมี ทีนี้พอไปดูออกมาแลว กับเจาหนาที่เขาไปถามกันโดยเฉพาะๆ เสร็จแลว
ออกมาประกาศปางๆ ทองคําก็คอ ยไหลเขามาๆ นี่ก็ไดตั้งหมื่นกวาแลวทองคํา ถาไมมี
ใครพูดไมมใี ครนํา มีอยูอยากทําอยากสละทานมันก็ทําไมได หัวหนาหรือผูนํานี่สําคัญ
มาก ผูนําตองเปนคนจริงคนจังดวย เหลาะแหละๆ เขาเอามาใหอะไรเอาไปสะแตก
หมดใชไมไดนะ นี่ไมเอา ไมเอาจริงๆ ชวยจริงๆ ชวยชาติบานเมือง เราเกิดมานี่จะวา
ชวยชาติศาสนาก็ไมผิด เราทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ชวยชาติก็เอาเต็มที่ ศาสนาก็เอา
เต็มที่เหมือนกัน เราเปนหวงเปนใย วันนี้มีเทานั้นละ ทีนี้จะใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

