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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

อยาเขาใจวาจะไดมาเกิดเปนมนุษยตลอดไป 
สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๙ พฤษภา ไดทองคํา ๔๓๗ กิโลคร่ึง เทากับ ๓๕ 

แทง ทองคาํที่ยังไมหลอม ๖ กิโล ๕๐ สตางค รวมทองคาํที่หลอมแลวและยังไมได
หลอมเปน ๔๔๓ กิโล ๓๓ บาท ๓๙ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบแลวเขา
ดวยกันก็เปนทองคํา ๔๘๑ กิโล ๕๐ สตางค 
 (โยมมากราบถวายทองคําและปจจัย) นี่เหลานี้เพื่อเขาหัวใจของชาติทั้งน้ัน
แหละ เขาคลังหลวงๆ ดอลลารเดี๋ยวนี้ไมเขา ออกกระจาย ดอลลารกับเงินไทยไป
ดวยกัน แตกอนดอลลารเขาๆ กับทองคํา ดูเหมือนไดเขา ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลล 
สวนทองคําเขาตลอดไมใหแยกไปไหนเลย รอยทั้งรอยเขาตลอด ดอลลารเขา จากนั้น
แลวเราก็ประกาศจะไมไดเขา คือเราคิดทุกอยางแลวเราถงึพูด เพราะเงินไทยเรารอย
หรอลงทุกวันๆ พอหยุดเทศนชวยชาติแลวทองคําก็รอยหรอลง แตความจําเปนของ
ประชาชนที่มาเกี่ยวของหนาแนนขึ้นทุกวัน นี่ซิที่ไปเดือดรอนถึงดอลลาร ตองเอา
ดอลลารมาชวยกัน เดี๋ยวนี้ดอลลารไมไดเขาคลังหลวง มากับเงินไทยไปดวยกัน ออกทั่ว
ประเทศ  

นั่นเห็นไหมรถจอดสองคัน มาคันหนึ่งเมื่อไร ฟาดมันเสียสองคัน เวลาจะ
ออกไปของเต็มรถนะนั่น ของจากโกดังขนไปเตม็รถเลย ก็อยางน้ันแหละ เราใหดวย
ความเมตตา เราชวยโลกชวยจริงๆ พูดดวยความเปนธรรมเราใหจริงๆ วาไมเอาไมเอา 
ของทั้งหลายเหลานี้เราไมเอา แบตลอด เพื่อโลกทั้งหมดเลย เราไมเอา จะไดมาดวย
วิธีการใด ไหลเขามาๆ ไหลออกหมดเลย 

สําหรับเงินในวัดที่เกิดก็เหมือนกันแบบเดียวกัน ที่เขามาถวายในวัด
โดยเฉพาะๆ ออกเหมือนกันหมดเลย เราพยายามชวยที่สุด ในชาตินี้พูดงายๆ เสียวา
เปนชาติสุดทายของเรา เราบอกตรงๆ จะไมกลับมาเกิดอีก จาอยูในนี้ มันขาดสะบั้นไป
หมดแลวกับวัฏวนที่มาเกี่ยวโยงกันอยางน้ีๆ ตัดขาดหมดแลว เห็นชัดๆ อยูอยางน้ันจะ
วาไง นี่ฝงวัฏวน นี่วิวัฏฏะ เห็นชัดๆ สนฺทิฏฐิโก สุดยอดครั้งสุดทายก็ลงตรงนี้ละ  

นี่ฝงวัฏวน วนไปวนมาเกิดสูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ อยาเขาใจวาจะไดมาเกิดเปน
มนุษยตลอดไปนะ ไปนี้ถาใครทําความชั่วชาลามกจมนะ ใจดวงนี้ละพาใหจม รางกายก็
เปนดินน้ําลมไฟ ไมไปนรก ไมไปสวรรค-นิพพานที่ไหนละ แตกแลวก็ลงเปนดินน้ําลม
ไฟ เดี๋ยวนี้ก็เปนดินน้ําลมไฟอยูอยางน้ัน พอแตกนี้กก็ระจายออกไปสูธาตุเดิมของเขา 
สวนจิตนี้ไมตาย ไมมีคําวาตาย ใครพิสูจนไมได นอกจากพทุธศาสนา  



 ๒

พุทธศาสนาถาพูดกลางๆ ก็พิสูจนไมไดเพราะไมพิสูจน ตองเขาในจิตตภาวนา 
เพื่อความพนทุกขจริงๆ ตามวิถีของจิต รองรอยของจิตเปนมาอยางไรๆ มันจะเปนสาย
มาเลย มาถึงปจจุบัน ส้ันยาวเทาไรมันจะขาดจากวัฏวน มันก็รูๆ พอขาดสะบั้นออก
หมดแลวเปนคนละฝงเลย นั่น ทานจึงบอกวา อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทาย
ของเราตถาคต บอกอยูชัดๆ ในใจ 

รถโรงพยาบาลคํามวง เอะ เมื่อวานใหคํามวงไมใชเหรอแลวมายังไงอกี หรือไป
เอาของ คอืตอนจะไปใหเอาของเตม็รถนะ ของเต็มรถทุกคันเลย ออกๆ จึงวาวัด
เสียสละ ไมมีอะไรเหลือ เสียสละเสียหมดเลย อยางที่วาส่ังรถเขามา พอรถมาถึงแลวเขา
มารับรถก็ขนของใสรถเต็มรถไปเลย อยางน้ันละ บกบางไมไดนะโกดัง ขนมาใสรถสิบ
ลอขนเขามาเต็ม ไมนานหมดๆ อยูอยางน้ัน เราทําอยางน้ี หัวใจเปดไปดวยเมตตา พูด
ชัดๆ เลยวาความตระหนี่นี้บอกไมมเีลย ไมมี มแีตความเมตตาครอบไวหมดเลย ความ
เมตตาก็เอาออกซิ ความตระหนี่กวาดเขามา ความเมตตาเปดออก นี่ความตระหนี่ไมม ี
เราบอกชัดๆ บอกไมมี มีแตความเมตตาซึ่งเปนธรรมลวนๆ ออกตลอดเวลา 

ไปตามสายทางเหมือนกนันะ แจกทานไปตามทาง วันหนึ่งหมดกีพ่ันกี่หมื่นไมรู 
ใครไมทราบนะ มันหากเปนของมันอยางน้ันละ ถาไปถึงไฟแดงจอดดูเขามาขายดอกไม
ไฟแดง ใหคนละสามรอยๆ พวกเขามาขายดอกไมที่ไฟแดง ไปก็คอยดู ถาสมมุติรถเรา
เปนทางไฟเขียวผานปบเราก็จอด เรียกเขามาเอาแลวคอยไป เปนอยางน้ัน รถหวอไปนี้
ก็เปดทางโลงเลย เราสั่งไปแลวสั่งรถหวอ ไปถงึไฟเขียวไฟแดงใหจอด พอเขาเลยไฟ
เขียวไฟแดงเขาก็จอด เราก็เรียกพวกนี้มาเอาใหแลวไป อยางนั้นละ ทุกวันเปนอยางน้ัน 
ไมมีเหลือเรา มันเปนอยูในจิตนี้มันเปดโลงหมดดวยความเมตตา ไมใชอะไรนะ 

พวกขายดอกไมใหคนละสามรอยๆ ที่ไหนพอใหใหทั้งน้ันละ บางทีเขาขึ้นสาม
ลอเขาบรรทุกใสของขายไปตามถนน เรามองไปเห็นจอดรถปบเอาให ไหนขายอะไร.. ดู 
เอาสักอยางหนึ่งนิดเดียว ใหเขาเปนพันอยูนะ ไมใหนอย ใหเปนพัน ไปเลย สงสารน่ีทํา
อยางไร อํานาจแหงความสงสารทําโลกใหเย็นไปหมด อํานาจความสงสารนี่ทําโลกให
เย็น กวางขวาง เย็น ความตระหนี่ถี่เหนียวไปไหนตีบตันอั้นตู หาทางเดินไมได ผดิกัน
มาก 

นี่เราไปดวยความเบิกกวางตลอด มเีทาไรหมด ไปแตละครั้งๆ หมดไปสักกี่
หมื่นไมทราบแหละ เชนโรงพยาบาลถาเขาแลวอยางนอยโรงละสองหมืน่ๆ เปนอยาง
นั้นจะใหวาอยางไร เวลามันเปด จิตนี้เวลามันเปดมันเปดอยางน้ัน เปดไมมีอะไรติดตัว 
ออกหมดเลย อยางที่เขาเขียนไวนั่น เงินวัดปาบานตาดเปนเงินเพื่อโลก เราไมเก็บ 
เขียนไวนั้น ใครไปเขียนก็ไมรู เราไมไดเขียน วาเงินวัดปาบานตาดเปนเงินเพื่อโลก เรา
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ไมเก็บ ใครมาสรางอะไรใหไมเอา ที่อยูที่หลับทีน่อนพอเปนไปพอ แตทางจงกรมให
เปนเหวไปเลย ก็เปนอยางน้ันจริงๆ 

วัดนี้เขมงวดกวดขันในการภาวนา เราไมไปแตะเรื่องการภาวนา ใหงานของทาน
เสียไปไมใหมี วัดนี้จึงไมใหมีงาน ใหมีแตเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เราไมไปยุง เร่ือง
ของเราเปนเรื่องของเราไป สวนงานภาวนาของพระไมใหบกพรองนะ ทําอยางน้ีเปน
ประจํา เราอยากเห็นผูภาวนาจิตใจสวางกระจางกระจางแจงออกมาดวยจิตตภาวนา มัน
เห็นไดชัดมากทีเดียวนะจิตตภาวนา จิตใจที่มนัหมอบนี้มันเบิกกวางออกๆ จนจาไป
หมดเลย ตีกเิลสออกๆ ดวยจิตตภาวนา ตอจากนั้นมันก็จาไปเลย 

พูดอยางน้ีพดูถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนี่นะ ไมไดพูดแบบโมแบบคุยเฉยๆ 
ขึ้นไปนั่งน้ําตารวงบนภูเขาเคยพูดไมรูกี่ครั้งลืมเมื่อไร ความเคียดแคนใหกิเลสในตัวเอง
เคียดแคนถึงขนาดเชียว เอาละมึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ น้ําตารวง เหอ มึงเอากูขนาด
นี้เชียวเหรออยูภายในใจนะ เอาละอยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย  นั่นเอา
แลวนะ คือผูกโกรธผูกแคนใหกิเลสที่อยูหัวใจเรา  

มันก็เอาจริงๆ ดวยนะ ฟดเสียจนกระทั่งบางทีขึน้ เหอ ไมใชเปนพระอรหันต
นอยขึ้นมาแลวหรือ กิเลสหมอบหมด เงียบ มันไมหมด แตมันละเอียดมาก เงียบไป
เลย เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยขึ้นมาแลวเหรอ แตไมสําคัญเทานั้นเอง วาเฉยๆ 
ยังไมสําคัญวาสําเร็จ พอตีเขาๆ ละเอียดขนาดไหนกวาดหาจนเรียบ แลวก็ตัดสินขึ้นมา
ผางเลย อรหันตนอยอรหันตใหญหายหมด เวลาไดตัดสินใหญขึ้นมาเปนสนฺทิฏฐิโก 
กวาดโลกธาตุแหงวัฏวนออกหมดจากหัวใจเปนวิวัฏฏะ นิพพานทั้งเปน ทีนี้ไมถามถึง
พระอรหันตนอยอรหันตใหญไมถาม 

นั่นการปฏิบัติธรรม ถาเอาจริงเอาจัง ธรรมสวากขาตธรรมตรัสไวชอบ เปน
ทางเดินที่ชอบแลวเพื่อมรรคผลนิพพาน ขอใหเดินตามนั้นไมเปนอื่น เดินตามนั้นถึง
ตามนั้น เดี๋ยวนี้เร่ืองการภาวนาจะไมมีเหลือในแดนชาวพุทธเราแลวนะ อยาวาที่อื่นที่ใด
เลย พระก็หยิ่งเจาของ เอาผามาคลุมหัวโลนแลวก็หยิ่งเจาของ ไปที่ไหนเขาวาเปนพระ
เขาไมอยากแตะเขากลัวบาป แตพระเองไมกลัวบาปนะ หนาดานที่สุดก็พระเรา ตัวหนา
ดาน ผูดีเราไมวานะ ผูที่มันหนาดานมี 

พระวาพระมันวาไดเต็มปากนี่วะ มันผานมาดวยกันเห็นกันอยู หลักธรรมวินัย
เรียนมาดวยกัน ผิดถกูประการใดรูกันทันทีๆ จะพูดไมไดยังไง ศาสนาก็จะเหลือแตวัด
แตวา วัดวาก็เลยกลายเปนสวมเปนถาน ในสวมในถานคืออะไร คือมตูรคือคูถ พระ
ปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว ไมมีธรรมมีวินัยติดตัวในวัดในพระเลย วัดกเ็ลย
กลายเปนสวมเปนถาน พระก็เลยกลายเปนมูตรเปนคูถอยูในวัดหนึ่งๆ เปนไปแลว
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เดี๋ยวนี้ เราเห็นปบแลววาวัดๆ เหรอ นั่นละคือสวมวางี้ไมผิด นั่นละคือสวม มองเขาไป
ในสวมนั้นคือมูตรคือคถู นั่น มันปฏิบัติตัวเหลวแหลก จิตใจต่ําทรามเสียอยางเดียวเลว
หมดนะ ถาจิตใจสูงจิตใจเด็ดเดี่ยวทางธรรมนี้อยูที่ไหนก็จาอยูอยางน้ัน จิตใจต่ําเสีย
อยางเดียวไมมีความหมายมนุษยเรา 

จงพากันฝกฝนอบรมจิตใจใหดี ตัวที่มันต่ําทรามก็คือกิเลสตัวต่ําทราม ครอบ
เขาที่หัวใจแลวหัวใจต่ําทรามที่สุดเลวที่สุดเลย นี่ออกทางวิทยุใหโลกไดฟงเสียบาง เรา
พูดออกมานี้อยางเปดเผย ถอดออกจากหัวใจมาพูด เราไมไดพูดเฉยๆ จาอยูในหัวใจนี้
แลวเปนเวลา ๕๖ ปละมัง วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม หลังวัดดอยธรรม
เจดียเปนกี่ป (๕๗ ปทีจ่ะถึงนี้เจาคะ) นั่นละจามาตั้งแตนั้น ไมมีสมมตุใิดที่จะเขามา
ผานหัวใจไดเลย 

กิริยาอาการที่แสดงก็แสดงตามสมมตุิเพราะธาตุขันธเปนสมมุติ มกีารติการชม
ไดในธาตุในขันธอันนี้ แตสําหรับจิตหมดไมมอีะไรที่จะไปติชมไดเลย ความติความชมก็
เลว ลงถึงจิตอันเลิศธรรมอันเลิศภายในใจแลวอะไรเขาไมติด ตกหมด นนิทาสรรเสริญ
ตกพรอมกันหมดเพราะไมเลิศเลอเหมือนธรรมในใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว
เปนธรรมทั้งแทง เรียกวา ธรรมธาตุ นั่นละจิตที่ชําระไดเต็มที่แลวเปนอยางน้ัน ตั้งแต
บัดนั้นละที่นี่ทุกขไมมีในพระอรหันต ทุกขที่จะเขาไปเกี่ยวของกับจิตไมมี แตเร่ืองธาตุ
เร่ืองขันธมีเหมือนโลกทัว่ๆ ไป เจ็บไขไดปวยเราก็เหมือนกันเพราะเปนสมมุติดวยกนั 
แตจิตนั้นพนจากสมมุติแลว เร่ืองเหลานี้เปนสมมุติเขาไมติด 

เพราะฉะนั้นพระอรหันตจึงไมมทีุกข วาบรมสุขหรือมันก็เลยโลกไปเสีย แตทาน
นํามาพูดวาบรมสุขเฉยๆ มันเลยนั้นไปอีกแลว เปนขึ้นกับใจดวงใดก็รูเองไมตองไปถาม
ใคร จะพูดใหเปนตามหลักความจริงนั้นพูดไมถูกนะ อยางที่วาบรมสุขก็วากันไปอยาง
นั้น มันเลยนั้นอีก เราพยายามปฏิบัติวัดนี้มาโดยเขมงวดกวดขันทางดานจิตตภาวนา 
ไมใหมีงานการอะไรไปรบกวนพระ เราก็เปนงานของเราตามเรื่องของเรา แตงานของ
พระทางดานจิตตภาวนาใหเขมงวดกวดขันตลอดไปไมใหมีงานอะไรมายุง 

เพราะฉะนั้นคนเขามาเกี่ยวของเพนพาน เราถึงวาเอาไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็ม
บทเต็มบาทเต็มอรรถเตม็ธรรม เราไมไดวาเพื่อความเสียหายแกผูมานะ เชนเขา
หล่ังไหลเขามานี้ ๔ โมง ๕ โมงยังหล่ังไหลเขามา รถบัสๆ ใหญๆ เขามา มาเที่ยว
เพนพานๆ เกงกางๆ ตามนิสัยพวกเลว หัวใจเลว ตองการตั้งแตความเพลิดความเพลิน 
ไปที่นั่นเปนยังไงที่นี่เปนยังไง ไปดูวดันั้นเปนยังไงวัดนี้เปนยังไง วัดเจาของไมดู หัวใจ
เจาของไมด ู ทานผูดูทานดูอยูนี่ เขามาขวางหูขวางตาทานทานก็วาเอาซิ ถาเปนเราไม
เปนไรละหงายหมด รถบัสมาจอดเต็มหนาวัด พอเราออกไปแลวไปเจอ มาอะไร เอาละ
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นะ จากน้ันแลวก็ซัดเลยเปรี้ยงๆ นี่สมภารวัดรูไหมขึ้นเลยนะ คําพูดเหลานี้มันเหนือโลก
หมดแลว ธรรมชาตินี้เหนือโลกหมดแลวพูดไดทัง้น้ัน พูดแลวหายเลย ไมมีคําวาตําหนิ
ติเตียนภายในจิตใจหรือโกรธแคนผูหนึ่งผูใด พูดไปตามสายธรรมๆ ไปเลย ไปกลับ ไล
เลย มองดูหนากัน เราขบขันนะ 

บางทียังบอกดวยนะ คือบอกดวยนอกสมมุต ิมาพูดกับเขาในวงสมมุติ นี่สมภาร
วัดนะ พดูกบัเขา อันหนึ่งมันนอกสมมุติแลว แตกิริยาอันนี้ก็บอกวา นี่สมภารวัดนะ คือ
เขาก็ไมกลาวาอะไรเราเปนสมภารวัด วาไดสบายๆ คือมันไมมีอะไร พดูกับโลกกพ็ดูไป
อยางน้ัน กิริยาแว็บๆๆ ออกเทานั้น เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดได ถาอยางติดเขาติดเราพูด
ไมไดนะ เขาใจไหม ถาตดิเขาติดเราจะวา นี่สมภารวัดนะ อวดใหญ เบงเขาก็จะวางั้น นี่
เขาจะวาอะไรก็ตามเฉยไมสนใจ บอกวา นี่สมภารวัดนะ ไปออก สมภารวัดทานรักษา
วัดทานนะ มายุงทําไม ไล มองดูหนากัน ขบขันนะ แตทางภายในมันยิ้มๆ นะ มนัอด
หัวเราะไมได สงสารดวยนะ มันไมไดเปนอยางกิริยาออกมานะ ภายในจิตเปนอยางหนึ่ง 
กิริยาที่ออกมานี้เปนอีกอยางหนึ่ง เขาก็มองดูหนากัน สุดทายขึ้นรถกลบั 

ถาไมติดเราเสียอยางเดียวไมติดอะไรเขาใจไหม ถาติดเราอยาไปพูดนะ ติดเราก็
ติดเขา ถาไมติดอะไรนั้นแลวพูดไดตามสายธรรมเลย ควรหนักหนัก ควรเบาเบา ควร
ไปก็ไลอยางนี้ก็เอาเขาใจไหม วาแลวเหมือนกันหมดเฉยไมมีอะไร เขาใจ เอาละวันนี้
พูดเทานั้นละ จะใหพร 

(หลวงตาครับ กุญแจรถยนตที่หลวงตาเมตตาให บึงกาฬกับคํามวง) โอ คํามวง
เหรอ มาเอากุญแจ มารับเอากุญแจ ทางไหนๆ มันก็เหมอืนกันละมั้ง หือ คันไหนก็
เหมือนกันละมั้ง เอาไป คํามวงกับที่ไหน (บึงกาฬครับ) เออๆ เอาไป บึงกาฬกับคํา
มวง นี่ก็รถพยาบาล โรงพยาบาลมีแตคนจนตรอกเขาไป หมอไมมีเครื่องตอนรับกันจะ
มีความหมายอะไรคนไขนะ จะตองมีเครื่องตอนรับ เชนรถเชนรา เชนเครื่องไม
เครื่องมือแพทยให เราจึงใหมากที่สุด โรงพยาบาลใหมากที่สุดบรรดาที่ชวยโลกมา ชวย
โรงพยาบาลมากที่สุดเลย อยางใหนี้นะ นี่ก็ตั้งสองคันมาพรอมกัน 

เหนื่อยนะทุกวันนี้เหนื่อย ไปไหนมาไหนเหนื่อยแลวเดี๋ยวนี้ ธาตุขันธออนลงๆ 
ธาตุขันธออนลงทุกวัน เดินไปตามวัดตามวาเหนื่อยนะ ถาไมเดินก็ไมไดขัดตามนี้ 
เพราะฉะนั้นจึงเดินอยูเร่ือย เดี๋ยวโผลทางนูนเดี๋ยวโผลทางนี้ เดินจงกรมนะนั่น เดิน
จงกรม คนแกเดินจงกรม มือไพลหลังเดินจงกรมไปเรื่อยที่นั่นที่นี่ หนอยหนึ่งก็พกั
อยางน้ันนะ เวลามันออนมันออน แตเราไมไดวิตกวิจารณกับมัน เพราะมันเปน
เครื่องมือใชเฉยๆ ใชไปซอมแซมไปๆ เจ็บนั้นปวดนี้ก็เอายารักษาไปบาง เมื่อสุดวิสัยที่
จะไปไมไดแลว สลัดปบเดียวไปเลย 
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เพราะที่มันหนักทุกวันนี้ หนักเพราะธาตุขันธตางหาก จิตไมไดหนัก จิตไมมี
อะไรเลย แตมาแบกธาตุขันธ พาอยูพากิน พาหลับพานอน พาขับพาถาย พา
เคลื่อนไหวไปมา มีตัง้แตบรรเทาทุกขของธาตุขันธนะ สวนจิตไมมอีะไร เพราะฉะนั้น
เมื่อมันหมดสภาพแลวจึงสลัดปวะเดียวไปเลย ทีนี้หมด มีอะไรเขามากวนใหยิบๆ 
แย็บๆ เขาถึงจิตใหรับทราบๆ ไมมี (วันนี้ทองคําได ๘ บาท ๔๔ สตางคครับผม) เออ 
วันนี้ก็ไดเยอะอยูนะ ๘ บาท นับวาไดเยอะอยู นี่ละขนเขามาขนเขาใสคลังหลวงขนไป
เลย เรามีแตขนเขานะ ไปที่ไหนๆ มแีตขนเขาๆ ทั้งน้ัน ไมมขีนออก เราที่จะใหทําความ
กระทบกระเทือนแกสวนรวมไมมี มีแตอุมอุมตลอด 

เพราะฉะนั้นเวลาเรานําทองคําเขาคลังหลวง แลวมีผูปากแสบปากสกปรก ปาก
เปนภัยตอชาติบานเมือง มาหามไมใหเราเอาทองคําเขาสูคลังหลวง ฟงซนิะ  โถ ขาด
สะบั้นเลยเรากับคนคนนี้ เขากันไมไดเลย นี่ออกทั่วประเทศ ก็มันมอียางน้ันจะใหเรา
พูดวายังไง คนหนึ่งขนทองคําเขาไปเพื่ออุมชาติทัง้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูกับ
อันนี้หมด เราพยายามหาทองคําเขาๆ แลวมาสั่งผูใดผูหนึ่งลับๆ หามไมใหถวาย
ทองคําแกเราเพื่อนําเขาคลังหลวง 

พอมีผูมาบอกเทานั้นปบขาดสะบั้นเลยกับคนคนนี้ เขากันไมไดจนกระทั่งถงึวัน
ตาย นี่ขาศึกของชาติ ของศาสนา พระมหากษตัริย อยูตรงนี้หมด เราเปนคุณแกชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย มันเขากันไมได คนหนึ่งเปนผูอุม คนหนึ่งเปนผูมาทําลาย เอา
ไฟมาเผาแลวจะเขากันไดยังไง บอกวาเขากันไมไดกับเรา เราไมคุนกับอะไรถาไมใช
ธรรม อะไรที่เปนขาศึกของธรรมเราจะปดปุบทันทีเลย แลวก็สนิทกันไมไดจนตาย 

นี่ละธรรมแทเปนอยางน้ี อะไรมาขวางธรรมไมได นี่เราพูดตามหลักความจริง 
มันมีมาอยางน้ีเราก็พูดตามเรื่อง แลวขาดสะบั้นจากกันเราก็พูดจริงๆ เราไมติดใจ
หรือไมของแวะ เราไมตายใจกับคนคนนั้นนะ ถาลงไดเปนอยางน้ีแลวขาดสะบั้นคนละ
ฝงไปเลย เราพูดจริงๆ ธรรมไมคุนกับใคร ถาเปนความถูกตองเปนธรรมดวยกันไป
หมด ถาอันใดมาขัดธรรมนี้เอากันละซัดกัน นี่ฟงเสียนะมี เราชวยชาติบานเมืองแทบ
เปนแทบตาย ผูมาขัดมาแยงเพื่อจะทาํลายชาติอยูในนั้นมี ใหพากันจําเอา นี่ออกแลว 

เราทําประโยชนใหแกชาติไดขนาดไหน สุดหัวใจของเรา สมบัติที่จะเขาสู
สวนรวมเราพยายามทุกวิถีทาง แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมเคยแตะ ลงถาไดชวยแลว
เปนอยางน้ัน บริสุทธิ์เต็มที่เลย สมบัติพี่นองทั้งหลายมาบริจาคไมมีสวนใดที่จะไหล
ออก เราเอาเขาหมดๆ ผูที่มาเกี่ยวของกับการเงนิการทองกบัเราตองเปนหัวใจเดียวกับ
เรา เปนอื่นไปไมได เราเอาจริงๆ ชวยทุกอยาง อยางที่วาเราชวยโลกเราไมเอาอะไร เรา
ก็ไมเอาจริงๆ อยางชวยอยูทุกวันนี้ชวยโลก แมที่สุดเวลาเราตายไปเราเขียนพินัยกรรม
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เอาไวดวย เวลาเราตายแลว ใหตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บเงินที่เขามาบริจาคทานเพื่อเผา
ศพหลวงตาบัว เมื่อเงินบริจาคไดมามากนอยเพยีงไร ใหคณะกรรมการยกเงินจํานวนนี้
ไปซื้อทองคําเขาคลังหลวงหมด เราจะเผาดวยไฟบอกแลว มีพินัยกรรมแลวนะนี่ เรา
เขียนไวเรียบรอยแลว เอามาอานปางๆ ก็คือคําพูดของเราเองจะคัดคานไปไหน 

เราเจตนาขนาดไหน ดวยความเมตตาตอโลกตอชาติไทยของเรา อะไรจึงมาแตะ
ตองไมได เชนอยางมาขดัมาขวางไมใหเอาทองคาํใหหลวงตาบัวเขาสูคลังหลวง นี่ซิมัน
ถึงใจแลวนะนั่น ขาดสะบั้นไปเลย คนประเภทนี้มันมาจากไหนโลกไหน อยากถามวางั้น
นะ ถาเปนโลกมนุษยเรา ก็คนไทยเปนมนุษยทั้งประเทศ แลวนี่มันเปนหมาหรือเปน
อะไร หรือเปนยักษเปนผีมาจากไหนจึงมาขวางคนไทยเราใหเสียไปหมดทั้งประเทศใช
ไมได ไมคุน ขาดสะบั้นไปเลยเรา ไมเลนดวยจริงๆ อะไรที่ขดัธรรม คือการขัดธรรมก็
คือวาจะมาทําลายธรรม ความสงบรมเย็นของสวนรวมนั้นละ เราไมเลนดวยเลย เอาละ
ใหพร 
 

บชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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