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ทองคําเต็มคลังหลวง ธรรมก็เต็มหัวใจ 
 

 วัดปาภูสังโฆอยูบนหลังเขา มีพระ ๓๐-๔๐ องคเปนประจํา มีทานวันชัยเปนหัว
หนาอยูท่ีน่ัน วันน้ีไดนําทองคํามาถวายเปนจํานวน ๒ กิโล ๒๐ บาท ๗๕ สตางค ดอลลาร
ได ๗๐๐ ดอลล ๕๗ เหรียญสิงคโปร เงินไทย ๒ หม่ืนบาท อนุโมทนานะ (สาธ)ุ น่ีนํ้าใจ
ของคนไทยชวยชาติตัวเอง มีมากมีนอยเราไมไดเปนเศรษฐ ี มีเทาไร ๆ เราบริจาคดวยนํ้า
ใจของเราน้ีมีคุณคามาก น่ีก็มาจากนํ้าใจ ใครจะไปเปนเศรษฐีอยูที่ไหน อยูในปาในเขา ถา
เศรษฐีก็ตองเปนเศรษฐีธรรม เศรษฐีธรรมมักจะอยูในปาในเขา เศรษฐีเงินเศรษฐีทองอะไร
เหลานี้มักจะอยูแถบ ๆ ตามสวมตามถานตามถังขยะ น่ีเศรษฐีประเภทหน่ึง 

เศรษฐีธรรมทานมักจะอยูในปาในเขา ดังพระพุทธเจาทานทรงแสดงแกบรรดาพระ
สงฆวา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย. บรรพชา
อุปสมบทแลว ใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูล รุกขมูลหมายถึงรมไม ในปาในเขา ตาม
ถ้ํา เงื้อมผา ปาชา ปารกชัฏ หรือที่แจงลอมฟาง ซึ่งเปนสถานที่สงบสงัด กําจัดสิ่งที่เปนภัย
ตอจิตใจออกในสถานที่เชนนั้น เพราะเปนสถานท่ีสงบสงัดในการประกอบความพากเพียร 
กําจัดพวกสวมพวกถานอยูในหัวใจของสัตวโลกนั้นแหละ พวกสวมถานนี่ถือวาเปนของต่ํา 
แตกิเลสมันมักอยูสูง ๆ มันมักอยูหัวใจคนหัวใจสัตว มันไปอยูที่นั่น ทานจึงสอนใหไปอยู
ในปาในเขา แลวก็สําเร็จเปนมรรคเปนผลออกมา 

องคน้ีสําเร็จพระโสดา องคน้ีสําเร็จเปนพระสกิทาคา องคน้ีสําเร็จเปนพระอนาคา 
องคน้ีสําเร็จเปนพระอรหันต เรียกวาผลแหงการอยูในปา ดวยการประกอบความเพียรในท่ี
สงัดกําจัดกิเลส ไดปรากฏประจักษในพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเรื่อยมา เพราะฉะน้ัน
ธรรมของพระพุทธเจาจึงประกาศสอนโลก ออกมาจากในปาในเขาเปนจํานวนมากตอมาก 
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทานก็อยูในปา ทรงบําเพ็ญในปาสําเร็จเรียบรอยแลวก็มา
ส่ังสอนโลก บรรดาพระสงฆสาวกมากตอมากอยูในปาในเขา เรียนอรรถเรียนธรรมแกกิเลส
ตัณหา สําเร็จเปนผลข้ึนมาเปนลําดับลําดา สําเร็จก็สําเร็จธรรมน่ันแหละ เรียกวา พุทฺธํ สร
ณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานี ้ทานออกมาจากปาจาก
เขา เรียกวาเศรษฐีธรรมมักอยูในท่ีเชนน้ัน 
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เศรษฐีของโลกของกิเลสมักจะอยูขางสวมขางถาน หรือหมกตัวอยูในสวมในถานย่ิง
พอใจ เพราะฉะนั้นโลกนี้มีความมั่งมีศรีสุขเทาไร ๆ ยิ่งลืมเนื้อลืมตัว แลวก็ย่ิงทําใหตํ่าลง 
เขาในสวมในถานแลวยังมุดหัวลงไปอีก ต่ําลงไปอีก ดวยความลืมเนื้อลืมตัว น่ีละเศรษฐี
สองประเภทนี้ตางกัน เศรษฐีของพระพุทธเจาซึ่งเปนฝายธรรม สําเร็จออกมาจากปาจาก
เขา กําจัดฟดเหว่ียงกับส่ิงท่ีเปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูภายในจิตใจท่ีทานเรียกวากิเลส ออก
เปนลําดับลําดา แลวก็คอยกระจางแจงข้ึนมาภายในใจ กลายเปนเศรษฐีธรรมข้ึนมาในปา
ในเขา 

ทานจึงสอนพวกเราท้ังหลาย อยางนอยใหรูเน้ือรูตัว อยาลืมเน้ือลืมตัวจนเกินเหตุ
เกินผล ใครอยูที่ไหนก็เกิดมาดวยอํานาจแหงบุญแหงกรรมเหมือนกัน ไมวาสัตววาบุคคล 
สัตวโลกน้ีเกิดดวยอํานาจแหงกรรม วิบากกรรมของตนเอง ใครทํากรรมดีไววิบากกรรมอัน
ดีก็สนองเทิดทูนใหเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสม ยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติเงินทองขาวของ
บริษัทบริวารมีจํานวนมากมาเคารพกราบไหวบูชา แมที่สุดเทวบุตรเทวดาก็กราบมนุษยที่มี
ศีลมีธรรมไมลืมตัวไดทั่วหนากันหมด เรื่องของธรรมเปนอยางนั้น 

ทานจึงสอนใหอยาลืมเนื้อลืมตัว เราเกิดมาดวยกรรม กรรมน้ีสงมาใหเปนมนุษย
เห็นประจักษตอหนาตอตากันแลววา ทานเปนคน เราเปนคน ใครก็เปนคน ๆ เกิดมาดวย
กรรม แลวทานแยกกรรมออกไววา กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิท ํหีนปฺปณีต ํกรรมยอมจําแนก
แจกสัตวใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน ความประณีตก็คือกรรมด ีพาสัตวใหไปเกิดใน
สถานที่ด ีคติที่พึงหวัง ๆ เปนลําดับ น่ีเรียกวาประณีตบรรจง แลวตํ่าชาเลวทรามก็คือกรรม
ชั่วของตัวเองที่ทําไวแลวนั้นแล ในขณะที่ทําก็ทําดวยความเพลิดเพลินรื่นเริงพออกพอใจ 
โดยไมรูสึกวาน้ีเปนภัย เปนกรรมช่ัว เปนฟนเปนไฟจะเผาไหมตัวเองโดยไมรูสึกตัวแหละ 
เพลินทําลงไป ๆ 

คร้ันเวลาทําลงไปแลวมันไมไดไปไหน กรรมดีกรรมชั่วไมไดอยูตนไมภูเขาดินฟา
อากาศครอบโลกธาต ุ กรรมดีกรรมชั่วไมไดอยู ส่ิงเหลาน้ันไมใชเปนเรือนอยูเรือนกินเรือน
หลับเรือนนอนของกรรมดีกรรมชั่ว แตกรรมดีกรรมช่ัวน้ันอยูในหัวใจของสัตวโลก ไมวา
สัตววาบุคคล เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ดีชั่วนี้อยูไดดวยกันทั้งนั้น เวลาเรามาเกิดก็มา
เกิดเปนมนุษย สัตวท่ัวโลกดินแดนมีจํานวนมากขนาดไหน เขายังไมมีโอกาสมาเกิดเปน
มนุษยได เราทําไมเล็ดลอดมาเกิดเปนมนุษยได ก็เพราะเราทําความดี ความดีพาไปเกิดได
ทุกแหงทุกหนขึ้นชื่อวาสถานที่ดี คติที่พึงหวังแลว เกิดไดทั้งนั้น ๆ ความด ี
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สําหรับความช่ัวน้ันใครทําลงไป เกิดไดทั้งนั้นอีกเหมือนกัน แหวกลงไปจนกระทั่ง
ถึงนรกอเวจีที่โลกทั้งหลายเขาไมพึงปรารถนา แตคนที่ชอบทําชั่วก็ไปเกิดในสถานที่ไมพึง
ปรารถนาน้ันแหละ น่ีทานวา หีนปฺปณีต ํ คือกรรมช่ัวทําใหเจาของตํ่าชาเลวทราม ผลได
เสวยเปนความทุกขความเดือดรอน น่ีพระพุทธเจาก็ไดจําแนกแจกไวเรียบรอยแลว ไมมี
ใครที่จะสอนธรรมไดถูกตองแมนยํายิ่งกวาองคศาสดา แตละพระองค ๆ ที่ไดมาตรัสรู
ธรรมถายทอดกันมาเปนลําดับลําดา เราอยานับเลยวาพระพุทธเจามีก่ีลาน ๆ ๆ พระองค 
มากแสนมากกวาน้ันอีก เพราะทรงอุบัติข้ึนมาเร่ือย ๆ อยางนี้ตั้งกัปตั้งกัลปมาแตกาลไหน 
ๆ แลวยังจะอุบัติตอไปอีกมากขนาดไหน 

หนึ่งกับหนึ่งบวกกันเปนสอง สองกับสองบวกกันเปนสี่ บวกกันเร่ือย ๆ บวกทีละ
เล็กละนอยมันก็มากมูนขึ้นได เพราะบวกไมหยุดไมถอย นี่พระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา
องคน้ีแลวก็องคน้ันตรัสรูธรรม จํานวนมากมายกายกอง บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายที่ได
ธรรมอันเลิศเลอมาสอนพวกเรา คือทรงทําความปรารถนา มีแตความดิบความด ี เวลาได
อุบัติขึ้นมาก็มาเปนศาสดา ทีแรกก็เปนมนุษยธรรมดาเหมือนเรา แตพรอมแลวดวยพระ
บารมีอยูในพระทัย ทําใหมีความรักชอบความสนพระทัยที่จะออกบําเพ็ญคุณงามความด ีที่
เคยอยูมาไมอยากอยู อยากหลบอยากหลีกปลีกซอนตัวในที่ตาง ๆ ซึ่งเปนที่สงบสงัด
อารมณไปได 

เชน พระพุทธเจาของเราถึงเวลาแลวก็เสด็จออกจากหอปราสาทเขาอยูในปาในเขา 
ทรงบําเพ็ญสมณธรรมจนไดสําเร็จเปนพระพุทธเจาท่ีเลิศเลอข้ึนมา น่ีละอํานาจแหงความดี
สงใหถึงจุดหมายปลายทางคือเปนศาสดาเอกของโลกไดเปนวาระสุดทาย ถึงน่ันแลวเรียก
วานิพพานพอ พอทุกอยาง ไมมีอะไรเศษอะไรเหลือ จึงวาไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาคําวาพอ 
อะไรมาใสเหมือนน้ําเต็มแกว เทลงไปเทาไรก็ลนออกหมด ๆ เพราะเต็มแกวแลวพอแลว 
น้ีจิตใจกับธรรมเปนอันเดียวกันพอเรียบรอยแลวจึงเรียกวาเลิศ พอ ๆ นี่ละพระพุทธเจา
ทานทรงธรรมประเภทน้ีอยูในคําวาพอหรือเท่ียง ไมมีคําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ถึงเมือง
พอตั้งกัปตั้งกัลปตลอดไปเลย เรียกวานิพพานเท่ียง หัวใจท่ีบริสุทธ์ิเปนธรรมท้ังแทง เปน
ธรรมธาตุแลวเท่ียง น่ีละการสรางคุณงามความดีท้ังหลายผลเปนอยางน้ี 

สัตวโลกที่รักความดีงามทั้งหลาย ผลเกิดขึ้นมาก็ใหเปนคนด ีดีขึ้นไปเรื่อย ๆ เขาช่ัว
เราก็เปนคนดี เขาอยูในเรือนจําเราก็อยูนอกเรือนจํา คนในเรือนจําเขาถือวาเปนคนไมมี
ใครปรารถนา โลกไมยอมรับ โลกไมนิยม เปนคนหมดคุณคาหมดราคา ทั้ง ๆ ที่เขาก็เปน
มนุษยเหมือนเราน้ันแหละ แตเขาหมดคุณคาหมดราคาในความยอมรับของสังคมทั่ว ๆ 
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ไป เพราะเขาทําสิ่งชั่วชาลามกที่สังคมทั้งหลายผูดีทานไมทํากัน แตเขาก็พอใจไปทําความ
ช่ัวชาลามก ผลที่เขาไดรับก็เปนบุคคลที่โลกไมพึงปรารถนา น่ีคนเหมือนกันกับเราทําไมถึง
ตางกัน มันตางกันจากการกระทําของตน ทําความชั่วในโลกนี้ไปติดคุกติดตะราง ออกจาก
โลกนี้ไปแลวโลกเมืองผีก็มี นรกเมืองผีก็ม ี เมืองคนก็มี ก็ไปนรกเมืองผี จะวาเรือนจําก็ได 
แตทานเรียกวานรก เมืองคนน้ีเรียกวาเรือนจําหรือตะราง ถาไปเมืองผีเรียกวานรก มันไป
ไดทั้งนั้น เกิดไดทั้งนั้น อยูไดทั้งนั้น ดวยอํานาจแหงกรรม 

คือเราไมไดอยูโดดเดี่ยวอัตโนมัติไดเลย ตองอยูดวยอํานาจแหงกรรม ไปดวย
อํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วของตัวเอง น่ีพวกเราท้ังหลายก็มีความสนใจใครตออรรถตอ
ธรรม ปฏิบัติตนในความเปนคนดี เมื่อสักครูนี้ก็ไดอานถึงเรื่องทองคํา ทางภูสังโฆและผา
แดงเปนคูเคียงกันมาเรื่อย ๆ เรื่องทองคํา ดอลลารมาอยูเร่ือย ๆ ทางโนนทางนี้ก็มา 
บรรดาพระกรรมฐานทานนาอนุโมทนาท่ัวถึงกันวาง้ันเลย ไมวาฝายธรรมยุต ไมวา
มหานิกายเปนผูรักใครใฝธรรม มีความเสียสละเต็มเม็ดเต็มหนวยเชนเดียวกัน อยาง
วัดมหานิกายสวนมากก็เปนลูกศิษยหลวงปูมั่น ทานเหลาน้ีเปนลูกศิษยหลวงปูม่ัน อาจารย
ของทานเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นแลวก็สืบทอดกันมา มีแตตั้งชื่อไวแปลกตางกันวาธรรมยุต 
มหานิกาย เปนชื่อเฉย ๆ ก็เหมือนชื่อผูหญิงผูชายนั่นแหละ ก็คือคนนั้นเอง ตั้งไวอยางนั้น
แหละ  

ความดีอยูกับคนกับการกระทําของคน ความชั่วอยูกับการกระทําของคน ใครดี
ก็ดีไป ชั่วก็ชั่วไป ไมไดขึ้นอยูกับชื่อกับเสียงนะ เพราะฉะนั้นหลวงปูมั่นทานถึงหามไมให
ญัตต ิ ทานบอกตรง ๆ อยางเด็ดเลยเทียว ลูกศิษยของทานฝายมหานิกายทานบอกไมให
ญัตต ิถาญัตติแลวโลกมันถือสมมุตินิยม พอทานญัตติแลวก็จะถือวาเปนฝายนั้นฝายนี้ แลว
ก็จะเขามาหาฝายของผมเสีย ผลประโยชนที่จะพึงไดจากพระจํานวนมากของคณะทานทั้ง
หลายก็จะไมไดผล น่ัน จึงไมใหญัตต ิทานบอกตรง ๆ เลย บอกลูกศิษยของทานที่เปนฝาย
มหานิกาย ไมยอมใหญัตต ิไมตองญัตต ิ

ชื่อตั้งไวอยางนั้นแหละ มันสําคัญอยูท่ีการกระทําของคน ธรรมยุต มหานิกายก็
สังคมยอมรับกันแลวทั่วโลกดินแดน เสียไปไหน ใครผิดใครถูก ใครเหนือใคร ไมมีใคร
เหนือใคร น่ัน ฟงซิทานพูด นี่ตั้งชื่อเฉย ๆ มันสําคัญอยูท่ีการปฏิบัติของตนตางหาก 
ธรรมยุตก็ดี มหานิกายก็ดี เปนพระก็พระยอมรับกันท่ัวประเทศ ประชาชนยอมรับทั่ว
โลกแลว ไมมีอะไรบกพรอง และไมเปนการหามมรรคผลนิพพาน ใหสิทธิเสมอกัน
หมด เพ่ือประโยชนสวนรวม สวนใหญจึงใหอยูอยางนี้ไมตองญัตต ิทานวา  
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มรรคผลนิพพานเปดอาไวทุกรายสําหรับผูต้ังใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไมมีปดบังไมมี
ลําเอียง น่ัน ฟงซิทานพูด ใหตั้งใจปฏิบัติ เพราะฉะน้ัน ฝายมหานิกายที่เปนลูกศิษยหลวงปู
มั่นนี้จึงมีอยูทั่วไป นี่ก็ลูกศิษยตถาคต ลูกศิษยหลวงปูมั่น ทานเหลาน้ีแล ทั้งฝายกรรมฐาน
ทางธรรมยุต มหานิกาย ตามชื่อตามนามที่ตั้งเอาไว เปนผูมีความสนใจใครตออรรถตอ
ธรรม ปฏิบัติตนเปนพระดีตลอดมา เม่ือทราบวาบานเมืองมีความระสํ่าระสาย เอนเอียงจะ
ลมจะจมไปไดเพราะความทุกขจนหนโลกนั้นแหละ ทานก็อุตสาหพยายามออกมาชวย ใคร
อยูทางทิศใดแดนใดสมบัติเงินทองมีมากมีนอยสงเขามา มาเอง ๆ อยางท่ีวันน้ีแหละ น่ีวัด
ภูสังโฆมาสักกี่สิบครั้งแลว ไดมากนอยก็เขามา ๆ มาหาจุดสวนรวมคือเรา เราก็เขาสูจุด
สวนรวมใหญคือคลังหลวงของเรา 

คลังหลวงนี้คือหัวใจของชาต ิ ของคนทั้งประเทศ เวลานี้กําลังบกบางถึงเรื่องทองคํา 
จึงไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบวา ขอใหพยายามเอาทองคําเขาสูคลังหลวงของเรา 
ซึ่งเปนลมหายใจของชาต ิ คลังหลวงของเราเมื่อมีมากขึ้น ๆ แลวลมหายใจของพี่นองทั้ง
หลายก็จะโลง ๆ แมจะหายใจไมเต็มปอดแตก็โลงขึ้นโดยลําดับลําดา เพราะการบํารุงรักษา 
สนับสนุนของพี่นองชาวไทยทั้งชาตินั้นแหละ  เวลาน้ีก็เร่ิมไดมากแลว   ทองคําเวลานี้ได 
๕,๓๙๐ กวากิโลแลวม้ัง  

ไหนดูเสียกอนทองคําไดเทาไร วันท่ี ๑๐-๑๑ บานหนองผือได ๓๙ บาท ๓๘ 
สตางค ดอลลารได ๒,๑๔๘ ดอลล เงินสดได ๖๓๐,๓๘๘ บาท ๕๐ สตางค วัดปาดงภูนั้น
ทองคําได ๑๑ บาท ๙๘ สตางค ดอลลารได ๒ ดอลล เงินสดได ๓๗,๐๙๗ บาท รวมท้ัง
สองแหง ทองคําได ๕๑ บาท ๓๖ สตางค ดอลลาร ๑๐๒ ดอลล เงินสดได ๖๖๗,๔๘๕ 
บาท ๕๐ สตางค  

ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลวนั้น ๕,๐๕๙ กิโลคร่ึง ทองคําที่ไดหลังจากการมอบ
เขาคลังหลวงน้ันไดแลวเวลาน้ี ๓๓๔ กิโล ๓๐ บาท ๗๖ สตางค รวมทองคําที่ไดทั้งหมด
เวลาน้ีเปนจํานวน ๕,๓๙๓ กิโลครึ่ง ถานับอีก ๒ กิโลนี้ก ็๕,๓๙๕ กิโลแลว จะมาเร่ือย ๆ 
แหละทองคํา มาเร่ือย ๆ บวกกันเขาไปเร่ือย ๆ น่ีก็ทราบวาวันท่ี ๒๔ น้ีบรรดาพระ
กรรมฐานที่อยูในที่ทั่ว ๆ ไป ทานก็จะรวมกันมาบริจาค มีมากนอยทานก็จะมารวมกันใน
วันท่ี ๒๔ ที่จะถึงนี ้ พอรวบรวมทองคํานี้ไดเรียบรอยแลวก็สงเขากรุงเทพฯ แลวสงเขาโรง
หลอมเลย เวลาน้ีโรงหลอมเราไดส่ังตายตัวไวแลววา ทองคําใหหลอมไดถึง ๕๐๐ กิโลที
เดียวเลย สวนมันขาดมันเหลืออะไรเราจะพิจารณาทีหลัง ยังไงก็ไมใหขาด ๕๐๐ กิโลบอก
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แลว ทางน้ันเขาก็จัดการตามน้ันแลว ทีน้ีเวลางานธนาคารชาติวันน้ันก็จะมอบคลังหลวง 
๕๐๐ กิโล นี่ละขอใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกัน  

เงินสดก็ดีทองคําก็ด ี เงินสดนี้กองกฐินนะ ท่ีฝากไวธนาคารแลวเวลาน้ี ดูเหมือน
เรียกวา ๑๐๐ ลานพอดีแหละ นี้อันหนึ่งที่จะไปซื้อทองคํา และทองคําท่ีสําเร็จรูปแลวหน่ึง
มาบวกกันทั้งสองนี้ไดจํานวนเทาไร ครบ ๕๐๐ กิโลหรือไม ถาไมครบเสร็จเรียบรอยแลว
เราก็หาเพ่ิมมาใหครบ ใหพ่ีนองท้ังหลายทราบเอาไวอยางน้ีนะ คือคราวนี้จะตองใหได 
๕๐๐ กิโล บวกคราวหลังเขาไปอีก ๕๐๐ ก็เปน ๑ ตัน เวลาน้ีเราประกาศใหมแลว แตกอน
มันยังไมแนนอน ได ๓๐๐-๔๐๐ กิโลเราก็มอบได ๆ แตเวลาน้ีเรากําหนดไวแลววาใหได 
๕๐๐ กิโล จะมอบแตละครั้ง ๆ คร้ังท่ีหน่ึง ๕๐๐ ครั้งที่สองก ็๑ ตัน เวลาน้ีทองคําเราก็ขาด
อยูเพียง ๔ ตันกวา เราไดแลวหาตันกวาแลว ใหพยายามทุกคนนะ  

เราเปนชาติไทยตองรักชาติตัวเอง หมาเขารักชาติหมา เปดเขารักชาติเปด ไกรัก
ชาติไก ใชไหม คนทําไมไมรักชาติคนมีอยางเหรอ เราตองรักชาติของเรา ประเทศไหน ๆ 
เขามีขอบเขตมีการรักษา มีการบํารุงทุกประเทศเขตแดน เมืองไทยเราก็เชนเดียวกันน้ัน ที
นี้อะไรบกพรอง เวลานี้คือทองคํากําลังบกพรอง เราจึงตองขวนขวายเขามาเพ่ือจะหนุนเขา
ใหมีความสมบูรณพูนผล อยางนอยหายใจโลง ไมเต็มปอดก็ตาม พอหายใจโลงก็ยังด ีน่ีละ
ถาได ๑๐ ตันแลวหายใจโลงนะ ถึงไมหายใจเต็มปอดก็ตาม หายใจโลงก็ไมเปนไร ไมตาย 
ใหพากันอุตสาหพายายามนะ น่ีก็เรงเต็มเหน่ียว 

ตอไปนี้จะเรงทองคําขึ้นเรื่อยๆ ใหได ๑๐ ตัน เวลาน้ีได ๕ ตันกวาแลว เรงมาอยาง
น้ีแหละ คอยเรงเขามา ทางโนนมาทางนี้มา งานการทุกอยาง งานการเพื่อชาติไทยของเรา 
ใครจะไปดูถูกเหยียดหยามในงานตาง ๆ เชนกองผาปาไปปกไปตั้งที่ตรงไหนจะเห็นวาเปน
ของเศษของเลย ของครึของสมัยของไมมีราค่ําราคาไมไดนะ ผาปาแตละกอง ๆ น้ีคือ
เครื่องหมายของชาติไทยเราเต็มตัว ๆ ปกลงบานไหน ลงรานไหน สถานที่ใดก็อยากจะถาม
วา แกเปนคนอะไร อยากถามวาอยางนี้ ถาเปนคนไทย นี่ผาปาของคนไทยกําลังตั้งอยูหนา
บานทานเห็นแลวยัง ความหมายวาอยางน้ัน ใครจะไปดูถูกผาปาที่ตั้งไวในที่ตาง ๆ สําหรับ
บริจาคเพ่ือชาติไทยของเราน้ี ดูถูกไมไดนะ เพราะผาปาแตละตน ๆ น้ีคือเคร่ืองหมาย
ของชาต ิ เครื่องหมายแหงความรักชาต ิ เคร่ืองหมายการการสนับสนุนชาติ ไมใช
เคร่ืองหมายทําลายชาติ ใครท่ีดูถูกเหยียดหยามตนผาปาน้ี คนนั้นคือคนทําลายชาต ิ
อยาใหมีในเมืองไทยเรานะ ใหตางคนตางพยายามรักษาดวยกันทุกคน 
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เมืองไทยเราไมใชเมืองเศรษฐ ีเมืองกําลังจน คนจนน้ีแหละจะชวยชาติตัวเอง เราไม
ไดไปหวังเอาเมืองเศรษฐีกุฎมพีที่ไหน ไมเคยเห็นเมืองไหนมาชวยเมืองไทยเรา ก็มีแต
เมืองไทยเราจะเปนคนมีคนจนก็ชวยกันเต็มกําลังความสามารถของเรา นี้เปนที่ถูกตอง ให
พ่ีนองท้ังหลายจําเอาไว น่ีก็จะพยายามเร่ือย ๆ ไป ใหฟงเสียงธรรมนะ เสียงกิเลสตัณหา
เปนเสียงขาศึกศัตรู มีอยูรอบดานใหระมัดระวัง เสียงอรรถเสียงธรรมไมเคยทําผูใดใหลม
จม ใหฟงเสียง เสียงธรรม ธรรมพระพุทธเจานํามาสอน น่ีหลวงตาก็เปนผูนําธรรมพระ
พุทธเจามาสอนแทนพระองค ใหฟงเสียงก็แลวกัน จําใหดีทุกคนๆ 

ไมนานละ ทองคําเราจะเขาสูคลังหลวงเร่ือย ๆ ทองคําเต็มคลังหลวง ธรรมก็เต็ม
หัวใจดวยความอุตสาหพยายามเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ดวยการใหทานก็เปนธรรม
ประเภทหน่ึง เรียกวาธรรมทาน ผลแหงธรรมทานนี้แสดงใหเห็นประจักษก็คือวาไปที่ไหน
ไมอดอยากขาดแคลน ใครเปนผูมีจิตใจอันกวางขวาง มีความเสียสละเฉล่ียเผ่ือแผ ไปที่
ไหนไมอดอยาก หากมีหากเปนไปน้ันแหละ เพราะอํานาจแหงธรรม ความดีของเจาของ 
ทานจึงไมใหคาดใหเดาเร่ืองธรรมหน่ึง คําวากรรมด ีกรรมชั่ว ท่ีแยกมาจากธรรมหน่ึง ทั้ง
สองอยางนี้ใครคาดไมไดนะ เปนเหนือทุกอยาง คาดไมถูกคาดไมได 

เราเปนผูมีจิตใจอันกวางขวาง มีความเสียสละไปที่ไหนหากเปนเอง เปนอยูภายใน
ใจน้ัน หากเปนเครื่องดึงดูด ก็วาสนาบารมีของตัวเองดึงดูดความดีงามเขามาสูตัวเอง ถา
เปนคนตระหน่ีถ่ีเหนียว ไปที่ไหนก็อดอยากขาดแคลน ไมวาโลกไหนสัตวตัวใดไปเกิด
กําเนิดใดเปนอยางนั้นทั้งนั้น เพราะกรรมดีกรรมช่ัวพาใหไปเกิด ถากรรมดีพาไปเกิด เกิด
ดีทั้งนั้น ตามภาวะหรือตามอํานาจแหงกรรมของตัวมากนอย ใหเราพยายามทุกคน ๆ  

กลางคืนกลางว่ีกลางวันเวลาไหนเราระลึกไดไมใชหรือ พุทโธ เราระลึกคําดุคําดา 
คําแชงเหลานี้ทําไมระลึกได กินขาวนี้มันก็ระลึกได แหมโมโหไอคนน้ันเหลือเกินอยากตาม
ฆามัน ทั้ง ๆ ที่กินขาวอยูก็ยังจะตามฆาเขา มันจะเอามาจ้ิมกับขาวเหรอ จะไปฆาเขา มันยัง
คิดได เขาใจไหมละ นี่พูดถึงเรื่องความโกรธ เรื่องของกิเลส ความชั่วชาลามกกินขาวอยูมัน
ก็ระลึกได อยากตามฆาเขา ฆาเขาเสร็จแลวถึงจะมากินขาวใหมก็ไมรู นี่มันม ีแลวทําไมเรา
ระลึกธรรมไมไดละ กินขาวใหระลึก พุทโธ ธัมโม สังโฆ ระลึกไมไดเหรอ ระลึกไดตั้งแต
กิเลสน้ันเหรอ แกกันอยางนั้นซิถึงเรียกวาแกตัวเปนคนด ี อยูที่ไหนระลึกได ๆ ยิ่งไดเขาที่
ภาวนาดวยแลว น้ันย่ิงเปนจุดสําคัญ 

เหมือนนักมวยเขาขึ้นตอยกันนะ ตางคนตางเกง กิเลสก็เกงธรรมะก็เกง ฟดกันเลย 
ถาธรรมะไมเปนทาหงายหมาลงไปใหกิเลสเหยียบกุสลา ธมฺมา เอาเลย เคยเห็นไหมกิเลส 



 ๘ 

กุสลา ธมฺมา คน ก็เต็มบานเต็มเมืองมีแตกิเลสกุสลา ธมฺมา พวกเราลูกศิษยหลวงตาบัว
ตัวสําคัญมาก ขึ้นไปพอจะนั่งภาวนาเสียงแอม ๆ อะไรนะ เหน่ือยมากวันน้ี แลวกิเลส กุ
สลา เอาไมเปนทานะ เอาใหไดกุสลากิเลสบางซิ กุสลา ธมฺมา แปลวาธรรมความฉลาด 
แกกิเลสตัวพาคนใหโงใหหลุดลอยไปได ใหพากันภาวนา จิตใจเปนของสําคัญมากนะ 
พุทธศาสนาสอนลงท่ีจิตใจ ถาลงธรรมเขาสูใจแลวจะสวางข้ึน จะรูจะเห็นส่ิงแปลก ๆ ตาง 
ๆ ที่วาคาดไมไดนะ จิตของเราดวงน้ีแหละ เวลาถูกปดมันก็ปด กิเลสปดนี ้ขึ้นไปอยูบนฟา
มันก็มืดอยูบนฟา ไปอยูที่ไหนมันก็มืด มันมืดอยูกับจิต ถาจิตสวางไสวอยูท่ีไหนก็สวาง เขา
ไปอยูในถ้ํา ถ้ํามืดแตหัวใจไมมืด น่ัน มันสวางที่ใจของเรา ใหทําภาวนานะ อยาปลอยอยา
วาง 

เร่ืองภาวนาเปนหลักใหญท่ีสุดของพุทธศาสนาเรา แตสวนมากชาวพุทธเราไม
คอยไดสนใจทางดานภาวนา ก็มีการทําบุญใหทาน รักษาศีลก็มีบางเล็ก ๆ นอย ๆ ไป
อยางนั้น แตทานน้ีเปนพ้ืนฐานจนกลายเปนนิสัยของชาวพุทธเรา ไปท่ีไหนทําบุญใหทาน
ท่ัวหนากันหมดทุกภาค อันน้ีเดน ศีลดอยลงมา แตภาวนาน้ี โห.ถาเรามีแหมีอวนอะไรไป
หาทอดภาวนาน้ี ลงในนํ้ามหาสมุทรน้ีแหน้ีขาดสะบ้ัน ไมเจอปลาสักตัวเดียว ปลาอะไร ปลา
ตัวภาวนาคือมันไมมีในนํ้ามหาสมุทรกวางแสนกวาง คนมีเต็มประเทศไทย แตไมมีคน
ภาวนา มีแตคนเสื่อหมอนมัดติดคอ ๆ ลมที่ไหนครางครอก ๆ ที่นั่น ไปอยางน้ันเสียมาก
ตอมากเวลาน้ี ทุกคนเขาใจเหรอ เอาละ เทศนเพียงเทาน้ัน วันน้ีรูสึกเหน่ือยแลวแหละ 

ไดแลว ๒ กิโลแลวนะ เอาสงไปทางโนน น่ี ๒ กิโล ๒๐ บาท ๗๕ สตางค เอา ไป
เร่ือยมา เพิ่มเขาอีกเรื่อย ๆ แหละ เออ เอาละทีน้ีนะ  
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