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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
กฎอนิจจังมันบังคับ 

หลวงพอสังวาลยทานสําคัญมากนะ เราเทียบกันไดถนัดเลยวาทานเปนแขนซายของ
เรา เราเปนแขนขวา ทานเปนแขนซายในการชวยชาติบานเมืองคราวนี้ ยกทองคาํเปน
อันดับหนึ่ง ทานเสาะแสวงหาทองคําไดมากเตม็เม็ดเต็มหนวย หาจริงหาจังหาดวยความ
สนใจ เพื่อประโยชนแกชาติบานเมืองของเราจริงๆ เราสนิทใจ ตายใจกันกับทาน ทองคํา
จากทานไมใชนอยๆ รับที่นั่นรับที่นี่ แมที่สุดทานไปเขาใหญมีศรัทธาญาติโยมถวายทาน 
ทานก็นิมนตเราไปรับที่เขาใหญ ไปทางสุพรรณทางไหนๆ ไปทั้งน้ันแหละ เขาใหญ
ซอกแซกลึกๆ ก็ยังตองไป มีศรัทธาญาติโยมถวายทองคําทาน ทานนิมนตเราไปรับจากวัด
ปาบานตาด เราก็ไป ไปรับที่เขาใหญ 

ทานเอาจริงเอาจังมากหลวงพอสังวาลย เราจึงยกใหเปนแขนซายของเราในการชวย
ชาติดวยกัน ทานเปนแขนซายเราเปนแขนขวา ชวยชาติอุมชาติไทยของเรา ไมเชนนั้นจมได 
เฉพาะป ๒๕๔๐ เราสะเทือนใจมาก จนถึงขนาดพูดตัวเทาหนูนี่มันก็เปนในหัวใจ เพราะ
เห็นความโยกคลอนถึงขนาดที่จะลมจะจมจริงๆ ในชาติไทยของเรา ซึ่งแตกอนไมเคยมีมา 
แตระยะนั้นทําไมมันเปน จนกระเทือนหัวใจไดออกปากพูด เอา เอาจะชวย 

แลวการที่บานเมืองชาติไทยของเราจะลมจมฉิบหายอยูเวลานี้ เรามองหาที่ไหนที่
เปนขาศึกตอชาติไทยของเรา ไมมี ประเทศใดชาติใดที่เขามาโจมตีหรือทําลายชาติไทยของ
เราใหลมจมเสียหายเราไมเห็นมี มองไปที่ไหนก็มีแตคนไทยเรานี้เปนมหาโจรปลนบาน
ปลนเมืองของเจาของเอง ทําใหลมจมก็คนทั้งชาติของชาติไทยเองจะลมจม ทีนี้จะทําใหฟน 
ใหพลิกความประพฤติเสียใหม ความรูความเห็นการประพฤติ การกินอยูพูวาย การใชการ
สอยทุกอยาง อยาสุรุยสุราย มันเปนมหาโจรปลนชาติเจาของ ใหพลิกแพลงเปล่ียนแปลง
เสียใหม ก็เร่ิมชวยตั้งแตนั้นละมา 

เราก็อุตสาหพยายามเต็มกําลังเร่ือยมา ก็รูสึกวาฟนขึ้นมา ทองคําที่มอบเขาคลัง
หลวงแลว ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง หลังจากมอบแลวไดทองคําน้ําไหลซึมเพิ่มถงึวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ได ๕๗๓ กิโล ๓๔ บาท ๑๗ สตางค รวมทองคําทั้งหมดที่มอบแลวและยัง
ไมไดมอบเปน ๑๑ ตัน ๖๑๑ กิโล ๑ บาท ๒๘ สตางค ที่เขาคลังหลวงแลวจากความ
ขวนขวายพี่นองชาวไทยเรา ใหพากันจําเอาไวนะ 
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พระอยูวัดสังฆทานมีมากเทาไรทุกวันนี้ รวมทั้งหมดมีเทาไร (๑๐๐ รูป) ก็เยอะอยู 

แตวัดปาบานตาดดูมัน ๕๘ นะ ๕๘ นี้ก็คือวากดเอาไวไมงัน้มันจะมาก คือวัดนี้มันจะมาก
ตลอด ตองไดบังคับๆ ไว ในพรรษาหนึ่งๆ เราบอกวาเอาเพียง ๕๐ ไมใหเลย ปนี้มันก็ฟาด
เขาไป ๕๘ ก็อยางน้ันละ เราก็เห็นใจ ผูที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมอยากพักอยากอยู แตที่นี่
สถานที่อยูมนัก็แออัดไมพอแกการพักและการประกอบความพากเพียร เราผูเปนหัวหนาก็
รูสึกอึดอัดเหมือนกัน ผูมาก็อยากพัก ไอเราผูรับไวก็ตองคิด การพักก็ตองใหเปนความ
สะดวกสบายการบําเพ็ญ 

คิดเห็นแตเราไปหาหลวงปูมั่น ไปนี้ไมอยากไดยินไดฟงเลยวาทานรับไมได 
เหมือนวาหัวตับมันจะขาดสะบั้นไปเลย มีแตจะอยูถายเดียว เราก็เลยไมลืม พอเทศนจบลง
เรียบรอยแลวทานวา นี่ดีนะกุฏิหลังน้ีวาง เมื่อวานนี้ทานเนตรไปกุฏิวาง วันนี้พอดีทานมหา
ก็มา ไมอยางงั้นไมไดอยู โอย หัวใจจะขาดสะบั้นไป เรายังไมลืมนะ ทานเนตรทานไปเมื่อ
วาน วันนี้เราเขากุฏิมันวางหลังเดียว นี่หมายถึงเราไปหาทานทีแรก เขาไปกลางคืนมืดๆ 
เขาบอกตนทางให ทางเขาไป ทานไปสรางวัดใหมที่บานโคก นั่นละเขาไปบอกตนทางใหไป
นี้ละ ทางจะรกก็ตามใหไปตามรองรอยนี้จะถึงวัดเขาวา กลางคืน 

วัดพึ่งสรางใหมยังไมมถีนนหนทาง เราก็คอยบืนเขาไป คอยไปๆ ไปถงึจริงๆ ละ 
ไปพบหลวงปูมั่น ตอนนั้นทานมาพักอยูที่บานโคก เปนเวลาที่เราไปหาทานพอดี ทานก็เสีย
ไปได ๕๘ ปแลว ที่เราไปหนองผอืไปงานมาเมื่อวานนี้ก็ ไปเปนที่ระลึกในวันครบรอบที่
ทานเสียไป ๕๘ ป หนองผือ พึ่งกลับมาเมื่อวาน ๕๘ ป 

ทองคําที่มาวนันี้ (๔๒ บาท ๗๙ สตางค เจาคะ) ๔๒ บาท นี่สําคัญมาก เปนหลัก
ใหญ คือเปนหัวใจแหงชาติไทยของเรา อันนี้เปนอันดับสอง อันดับหนึ่งน้ัน ถึงอันนี้จะขาด
ตกบกพรองไปบางก็ตาม เมื่ออันนั้นยังมีอยูก็เปนหลักสําคัญ เราจึงอุตสาหพยายามและ
ชักชวนประชาชนญาติโยมทั้งหลายทั่วประเทศไทย ใหเสาะแสวงหาทองคํานี้เขาสูคลังหลวง
ของเรา และหาเรื่อยมา เดี๋ยวนี้ก็ไดตั้ง ๑๑,๖๑๑ กิโล นี่ละทองคําที่ไดเขาคลังแลว หมื่น
กิโลเปนของเลนเมื่อไรทองคํา มีคาขนาดไหน ตั้งหมื่นกิโล 

หลวงพอสังวาลยเรา โห สําคัญมากนะ ทานอุตสาหพยายาม เรียกไดเต็มปากเลยวา
ทานเปนแขนซายของเรา เราเปนแขนขวา สองแขนอุมชาติ ทานเปนแขนซาย เราเปน
แขนขวา ตางคนตางชวยเต็มเหนี่ยวๆ แตโลกอนิจจังจะวาไง เสียดายทาน ทั้งๆ ทีก่ฎ
อนิจจังมันบังคับอยู แตความเสียดายมันก็ปดไมอยูมันก็เสียดาย คิดถึงทาน การชวยเหลือ
ศาสนาหรือชาติไทยของเรานี้ทานสําคัญมาก ทองคําเยอะหลวงพอสังวาลย วันนี้พออก
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พอใจนะ ที่ตางทานตางไดมาชวยชาติไทยของเรา อันนี้เปนหัวใจของชาติไทยเราอันดับ
หนึ่งอันดับสอง ผมกไ็มไดสนใจกับเงินกับทองนะ แตมันก็จาํเปน เพราะประชาชนกบัเรา
มันก็เกี่ยวโยงกันนี่ ไมสนใจก็ตองไดเสาะแสวงหามาพวกที่สนใจ แนะ พวกที่ตองการหรือ
เปนหลักใหญอยูเราก็ตองไดชวยหา 

บวชมาในชาตินี้ก็รูสึกวามันหากเปนไปตามนิสัยวาสนาอะไร เราก็ไมเคยคาดเคย
คิดไวนะ วาบวชมานี้จะไดเอนเอียงมาชวยชาติบานเมือง ชวยชาติ ชวยศาสนา มันก็เปนเอง 
บวชมุงมาหนามุงตาที่ปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักธรรมวินัยของศาสดาเทานั้น เปนที่
พอใจแลว แตทีนี้ส่ิงเกี่ยวโยงทั่วประเทศเขตแดนกับเรามันก็เปนอันเดียวกัน อันหนึ่ง
กระเทือนก็กระเทือนถึงกนัๆ สุดทายมันก็กระเทอืนถึงกันใหจิตใจของเราไดหว่ันไหวโยก
คลอนก็ไมผดิ คือเปนหวงเปนใยชาติบานเมืองของเรา ก็ตองไดชวยเหลือเปนธรรมดา 

อยางที่วาชวยชาติบานเมืองทกุวันนี้ มันก็ไดชวยเปนธรรมดา คิดดูซิวาทองคําไดตั้ง
เปนหมื่นๆ ไมชวยเหลือจะไดมาไดไง กต็องไดชวยอยางนี้ละ เออ พออกพอใจ ทาน
ทั้งหลายเปนลูกศิษย เปนลูกหลานของหลวงพอสังวาลย เขมโก ใหเดินตามรองรอยทาน 
ทั้งฝายประพฤตปิฏิบัติศีลธรรม ทั้งฝายจิต เปนมงคลแกชาติบานเมืองของเรา ใหเดินตาม
รอยของทานไป เอาละ ขอความสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
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