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ท่ีวาเหลือเช่ือ 
 

 (ลูกศิษยจากจังหวัดจันทบุรีกราบนิมนตไปรับผาปาชวยชาติ ที่กิ่งอําเภอคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ราวเดือนมกราคม ๒๕๔๖) เรื่องนี้ก็อยูกับทานลภ ทานวัลลภเปนผูจัดการ
โครงการเร่ืองราว มีใครมานิมนตติดตออะไร ๆ ก็นําเร่ืองมาหาเรา ถามถึงเหตุถึงผล ขัด
ของหรือสะดวกยังไงตอยังไงเรียบรอยแลว รับแลวทีน้ีก็ลงในโครงการ ทานลภน้ีก็เปนคน
บานอาง อําเภอมะขาม อยูในวัดปาบานตาดนี้ไปที่ไหนจะเจอตั้งแตพระจันทแหละเต็มอยู
ในวัดน้ี เอากลับคืนเสียบาง ไป มาอยูน่ีหลายปแลว ตั้งแตสรางวัดนะพระจันทบุรีไมเคย
ขาดเลย อาว จริง ๆ ต้ังแตเร่ิมสรางวัดเร่ือยมา ตั้งแตทานฟกทานอะไรตอเรื่อย จนกระทั่ง
ปจจุบันน้ีพระจันทไมเคยขาดวัดน้ีนะ ที่อื่น ๆ ยังเคย แตกอนก็เปนทางอุบลฯ ไมขาด ๆ 
ระยะน้ีอุบลกับยโสธรเปนคนละจังหวัดแลว ก็เลยมาขึ้นอยูทางยโสธร อุบลจึงขาดไป แต
สําหรับจันทน้ีไมเคยขาดวัดนะ ติดอยูตลอดเวลา 

จังหวัดอื่น ๆ ก็มีอยูทั่วไป แตมีการขาดวรรคขาดตอนอยูบาง แตสําหรับจันทน้ีไมมี
เลยต้ังแตตนสรางวัดมาจนกระท่ังปานน้ีนะ วันน้ีจึงไปเท่ียวคนหาเอา พระจันทอยูที่ไหน
บาง ทําไมหลวงตาจึงมาพูดอยางนั้น ใหไปหาคนเอา มีเทาไร ๆ ขนไปใหหมดไปจันทนะ 
เดี๋ยวนี้ก็ดูเหมือน ๓-๔ องค อยูน้ีเปนประจําดวย แลวมากกวาจังหวัดอื่น ๆ ดวยนะ แรก
เร่ิมจริง ๆ ก็เราไปจําพรรษาท่ีจันท สถานีทดลอง ไปสรางวัดที่นั่น พอออกจากนั้นมาก็มา
พักที่วัดเขานอยสามผาน 

ทานฟกตอนเปนฆราวาสไปนิมนตเรามาไปรับเรามาท่ีเขานอยสามผาน เลยเร่ิมมีวัด
ตั้งแตบัดนั้นมา เรามาพักท่ีน่ันกับโยมแม พอเราออกจากนั้นมาทางนี้แลว ลูกศิษยลูกหาก็
เลยมาอยูตอกันไป เชน พระสุพัฒน แลวใครตอใคร ทานฟกยังไมอยูนะที่นั่น มาอยูที่นี ่
จนกระทั่งโยมพอกับโยมแมปวยลงพรอมกันเลย ไมมีใครดูแลรักษา มีลูกชายคนเดียว เรา
ทราบแลวจึงสงทานฟกไปใหไปดูแลโยมพอโยมแม ทีน้ีปวยก็ปวยอยางยืดยาวเสียดวย คน
หน่ึงมาเสีย คนหนึ่งก็ยังอยูนั่น ตกลงเราเลยส่ังใหทานฟกอยูน้ันเลย น่ีละเร่ืองราวมัน วัด
นั้นทานฟกจึงอยูเปนประจํา เปนตนเหตุมาจากโยมพอโยมแมทานฟก แตกอนทานฟกอยู
ที่นี ่ เวลาโยมพอโยมแมปวยไมมีใครดูแลเราเลยสงไปอยูท่ีน่ัน จากนั้นไมชาโยมพอโยมแม
ก็เสียจากไป 



 ๒ 

มันก็พอเหมาะพอดีกับทานฟกเปนหัวหนา ไมมีใครอายุพรรษาแกกวาทาน เราก็
เลยใหอยูน้ันเลย จึงอยูจนกระทั่งปานนี ้ น่ีละเร่ิมตนมาต้ังแตโนนมาสรางวัดท่ีน่ี ทานฟก
บวชทีแรกท่ีวัดอโศการาม ปฉลอง ๒๕๐๐ น่ันละบวชปน้ันละทานฟก ทานพอลีมีงานขึ้นป 
๒๕๐๐ เราไปอยูประจํางานรวมเดือนละม้ัง เฉพาะงานน้ันถึง ๓ อาทิตย งานติดตอกันไป
ถึง ๓ อาทิตย ก็ไดอยูดูแลงานนั้น บวชทานฟกที่นั่น จากนั้นก็ติดตามมาทางนี ้ เลยมาอยู
ทางนี้เรื่อยตั้งแต ๒๕๐๐ มัง มาอยูเรื่อยจนกระทั่งโยมพอโยมแมปวยหนักเราสงไป จึงได
อยูท่ีโนนเร่ืองราวมัน 

คราวนี้ก็กําลังเรงเรื่องทองคํา ทองคําคราวน้ีเราจะมอบวันท่ี ๑๐ ธันวา นี่ได
ประกาศออกทั่วประเทศไทยแลว ในนามท่ีหลวงตาเปนหัวหนา พูดอะไรจริงอยางนั้นเลย 
ถาลงไดออกแลวก็จริง ๆ น่ีเขาจะมีงานวันธนาคารชาติครบรอบ ๖๐ ป เขาก็มานิมนตเรา
ใหไปในงานน้ี เหมือนวาเปนหัวหนาน้ันแหละแตเขาไมพูดอยางน้ัน เราหากรูเอง เรียกให
สวยงามก็คือวา ทางฝายพระก็คือนิมนตเราไปเปนเจาภาพรวมกันใหมีงานชาติขึ้นมา 
เพราะจะมอบทองคํา ธนาคารชาติเปนท่ีรวมของสมบัติเหลาน้ีอยูในธนาคารน้ัน แลวมีงาน
ขึ้นมา พรอมกับวันนั้นจะมอบทองคําดวย ๕๐๐ กิโล เวลาน้ีทองคํายังขาดกําลังไลเบ้ียอยู 
ใครเขามาวัดนี้ตองระวังตัว ไมระวังไมไดฉวยมับเลย เห็นมีทองคําอยูตามคอหรือขอมือนี้
ไมได ตองระวัง ใครมาตองปดเอาไว ๆ ไมงั้นไมได เวลาน้ีกําลังรอนทองคํา 

น่ีก็ไดไปแลวทองคําเราในจํานวน ๕๐๐ กิโลนั้นไดไปแลว ๓๓๙ กิโลคร่ึง ยังขาดอยู 
๑๖๑ กิโล นี่หมายถึงทองคําลวน ๆ นะ สวนบัญชีเงินของเราที่กฐิน ๘๔,๐๐๐ กองนั้นเขา
บัญชีหมดแลว คือถาหากวาทองคํานี้ขาดเทาไร เราก็จะไปถอนเอาเงินจํานวนเหลาน้ีออก
มาเทาท่ีจําเปน คือใหพอกับจํานวน ๕๐๐ กิโล เหลือจากน้ีแลว ถาหากวาเหลือเราก็จะพัก
ไวในธนาคารเผื่องวดตอไป คือแตละงวดน้ีเราจะ คือไดประกาศแลวอันนี้ก็ด ี หลวงตา
ประกาศเองเปนไปตามนั้นเลย แตละงวด ๆ เวลานี้จะมอบทองคําแตละงวดนี้ใหได ๕๐๐ 
กิโล คราวนี้จึงตั้งอยางนอย ๕๐๐ กิโลไวเลย หากวาทองคําจะมีเศษมีเหลือบาง อันน้ันรวม
เปนพิเศษเขาไป แตขาดไมได น่ีประกาศแลว จึงเรงใหญเด๋ียวน้ีนะ 

ที่ทําอยางนี้หลวงตาไดคิดจนอกจะแตก เปนของเลนเมื่อไร คิดจะอุมชาติไทยของ
เราท่ีกําลังจะจม ๆ  ทานท้ังหลายก็ทราบท่ัวหนากันไมใชหรือ คนทั้งประเทศจะไมทราบ
เรื่องราวชาติของตัวเองไดยังไง หลวงตาบัวอยูในปาก็อยูในทามกลางประเทศไทยอีกแหละ 
มันก็อดทราบไมได อยูในปาก็เปนปากลางประเทศไทยดวย ก็ทราบซิเร่ืองราว ทุกสิ่งทุก
อยางประมวลมาหมด น่ีหลวงตาเรียนใหทราบนะ เขาไปถึงภายในสวนใหญนะไมใชเลน ๆ 



 ๓

ไปคนเอาบัญชีมา แตเร่ืองเก่ียวกับเขามาบอกน้ีแหม จนรองโกกนะเรา ติดหนี้ติดสิน
พะรุงพะรัง เม่ือเทียบแลวก็เหมือนกับวา หน้ีท่ีทับหัวเราอยูเวลาน้ีเหมือนกับเหย่ียวตัวหน่ึง
ท่ีกางเล็บไว พวกเราตัวเทาหัวหนูน่ี ถาเขากําเมื่อไรปุบนี้หมดเลยชาติไทยของเรา นี่ละที่
รองโกกนะ 

คํานวณดูบัญชีท่ีติดหน้ีติดสินเขาเทาน้ัน ๆ แลวมันฟงไมไดเลย เทากับเขาเปน
เหย่ียวใหญ อุงเล็บของเขากางไว เขาเปนนายหน้ีเรา เราเปนลูกหน้ีเขาอยูเขากําเม่ือไรเสร็จ 
แตเวลาน้ีเขายังไมกํา น่ีละเอาตรงน้ี ติดหน้ีขนาดน้ัน หน้ีเวลาน้ีเทากับเหย่ียวใหญแลวนะ 
พวกเราเทากับหัวหนูนะ เราจะเล็ดลอดออกตามชองมือนี้ที่ไหนไดใหดิ้นตั้งแตนี้ตอไป 
เวลาน้ีเขายังไมกํา น่ีละเอาเร่ืองตรงน้ีนะ จึงไดตั้งกันเลยทันทีจะออกชองเล็บ ๆ แลวสุด
ทายก็คอยออกได ๆ เปนลําดับ ๆ เวลาน้ีเปนท่ีพอใจ สรุปเลยนะ เพราะความดีดดิ้นของพี่
นองทั้งหลาย เราหัวหนาน้ีเรียกวารองโกกจริง ๆ ไมใชธรรมดา คือกระเทือนใจอยางหนัก
ทีเดียว 

เกิดมาในประเทศไทยของเราก็ไมมีคราวใดที่จะถึงขนาดนี้ เหมือนคราวน้ีเลย เอา 
ใหตางคนตางดีดตางดิ้นนะเวลานี้เขายังไมกํา ถาเขากําเม่ือไรก็เสร็จ คือเวลาเขากําไดแก
อะไร ไหนเอาหน้ีมา ถาไมมีแลวเมืองนี้เปนเมืองขึ้นของเขาทั้งหมด เปนบอยเขาท้ังส้ิน 
ความหมายวาง้ันนะ ถาเขากําก็หมายถึงวาเขาทวงหน้ีปุบในเวลาน้ัน ตายหมดทั้งประเทศ
เลย แตนี้เขายังไมกํา เอา ใหรีบดิ้นออกชองนี ้ๆ คอยดิ้นไปดิ้นมาก็คอยขึ้น ๆ โดยลําดับ 
น่ีละเร่ืองราวเปนอยางน้ันนะ 

คิดดูทองคําเราแตกอนเคยคาดเคยคิดที่ไหนเมื่อไร เวลาน้ีทองคําเราก็ไดต้ัง ๕,
๓๙๘ กิโลคร่ึง เราเขาคลังหลวงเรียบรอยแลวเวลาน้ี ๕,๐๕๙ กิโลคร่ึง สวนดอลลารน้ันท่ี
เขาคลังหลวงแลวยังไมถึง ๗ ลาน ถานับบัญชีท่ีอยูน้ีดวยกันแลวก็เรียกวา ๗ ลานกวา น่ีเรา
ก็กะไวจะใหไปพรอมกัน เวลานับ ๕๐๐ กิโลนี้เขาไปก็เปน ๕,๕๐๐ กิโลเขาไปแลวนะ เราจะ
เขยิบ แตกอนเราไมเคยไดใชไหม เวลาน้ีได ๕ พันกิโลกวาแลว ดอลลารเราเวลาน้ีก็ ๗ 
ลาน พูดไดเลย สวนเขาในคลังหลวงแลวไมถึง ๗ ลาน ขาดบาง แตเรามีอยูในบัญชีของเรา
ที่ไดอยูแลวเวลานี้ยังไมเขา กะวาจะใหเขาพรอมกันนี้กับทองคํา ๕๐๐ กิโลนะ เรากะวาคง
ไมต่ํากวา ๒ แสนแหละ ถาหากวาพอได ๓ แสนเราก็จะเอาใหได ๓ แสน เวลาน้ีได ๒ 
แสนกวาไมมากนัก ถึงวันนั้นจะไดมากนอยเพียงไร ก็จะทราบตอนที่จะมอบคลังหลวง 

หากวาพอจะไดถึง ๓ แสนแลว เราก็จะออดที่นั่นออดที่นี่เอามาจนได ๓ แสนเขา
เลย ตอนนี้ออดเสียกอน เวลาจําเปนจริง ๆ ตะครุบใหญเลย มันเปนทั้งเสือทั้งหนูหลวงตา



 ๔ 

องคนี้นะ เปนเสือก็ไดเปนหนูก็ได น่ีเราก็ไดเห็นชัดเจน ผูวาการธนาคารชาติมาเลาใหฟง
เลย เลาใหฟงแบบเปนท่ีภูมิใจ เงินเราเวลาน้ีเปนพ้ืนฐานแลวท้ัง ๆ ท่ีเราติดหน้ีเขาจนจะ
เอาตัวไปไมรอดแลว หายใจแขมว ๆ บัดน้ีเงินพ้ืนฐานของเรามีเต็มท่ีแลว ทีนี้ก็จะกาวออก
หนาเร่ือย สวนเงินพ้ืนฐานมีแลว อันนี้ก็มาจากพันธบัตรออมทรัพยชวยชาต ิ ๓ แสนลาน
บาทเขามาหนุนปบเลย อันน้ีก็จนผูวาการมาพูด พูดดวยความต่ืนเตนดวยความเหลือเช่ือ 
เหตุที่เหลือเชื่อก็คือวาคราวกอนมัน ๒ หม่ืนลานบาท ขายอยูตั้งเทาไรเดือน ( ๒-๓ เดือน
ไมหมด ) ไดหมดหรือไมหมดก็ไมทราบนะ ( ไดหมดครับ) 

ตั้ง ๒-๓ เดือนเงิน ๒ หม่ืนลานบาทขายพันธบัตร แตคราวน้ีถึง ๓ แสนลานประชุม
ปรึกษาหารือตั้งแตทานผูใหญสุดลงมา นายกรัฐมนตรีมาประชุมกัน มันไมมีทางออกจะทํา
ยังไง เอาตรงน้ีละนะ ขายพันธบัตร แตกอนก็คํานวณกันแลว ทีแรกขายเพียง ๒ หมื่นก็ขาย
ตั้ง ๒-๓ เดือน คราวน้ีจะขายต้ัง ๓ แสนจะทําไง ปรึกษาหารือกัน ไมมีทางออกมีทางเดียว
เทาน้ัน จึงประชุมปรึกษากันตัดสินใจขายพันธบัตร ๓ แสนลาน ทีน้ีเวลาขายน่ีซิมันนา
แปลกอัศจรรยวาง้ัน คือไปเชาหนังสือพิมพมาตั้ง ๗-๘ วันเหรอ ( ๗-๘ ฉบับ ) 

เออ ๗-๘ ฉบับไปเชาหนังพิมพเขามา คือตองจางเขาพูดงาย ๆ วาง้ัน ทีนี้พอมาขาย 
๒ วันคร่ึงเทาน้ัน ๓ แสนลานบาทน้ี ๒ วันคร่ึงหมดเกล้ียง ยังหลั่งไหลจะมาซื้ออีก น่ีละท่ีวา
เหลือเช่ือ ไมเคยคาดเคยคิดไวเลย เหลือเช่ือ ไดถึง ๓ แสนลานบาทตอ ๒ วันคร่ึงเทาน้ัน 
ทีนี้หนังสือพิมพก็ตองไปคืนเขา คาจางจายคร่ึง ๆ คือไมไดออกทางหนังสือพิมพนั่นเลย 
จะออกอยู แตวา ๒ วันคร่ึงเสร็จแลว เงินมันก็หมุนขึ้นมาอยางนี้ละ ถึงวาเหลือเช่ือวาง้ันนะ
เราพูดยอ ๆ เทาน้ีละ น่ีเปนเคร่ืองหนุนข้ึนอีก 

อยางอ่ืนก็มาเร่ือยๆเวลาน้ี เขาก็อยากพูดถึงเรื่องพุทธศาสนา เราก็เปนลูกศิษยพระ
พุทธเจา เราก็ไมเคยมีเลหเหล่ียมอะไร ในหัวใจเรามีแตธรรมลวน ๆ เมื่อเขาพูดอะไรเราก็
พิจารณา เพราะอํานาจคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆนี้ครอบหัวใจของชาติไทยเรา
อยูแลว เวลาทําอะไรน้ีเขากระซิบออกมาน้ีเราก็ฟง เปนแตเพียงวาบางขอเราก็ตอบบาง 
บางขอนิ่งเฉยปลอยใหเขาพูดไป เมื่อเปนธรรมแลวปลอยใหเขาพูดไป ถาพูดตอบรับกัน
ผลไดเสียจะมีในน้ัน ๆ เราก็ไมพูดเสีย อยางน้ีมีเปนลําดับลําดา ดวยอํานาจพุทธศาสนา
ของเราน้ีละ เขาขยับเขามาเร่ือย ๆ แตเราคอยปดออกขางนอกไปเสียไมใหเขามา ถาไมใช
พุทธศาสนามันจะเปนไปไดยังไง ๆ 

จากนั้นเขาก็มาถามเราอีกกอนที่จะขายพันธบัตร วาจะใหช่ือ พันธบัตรออมทรัพย
ชวยชาต ิคือตั้งสัจอธิษฐาน คุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ คุณครูบาอาจารย ขอให
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ความปรารถนาน้ีสําเร็จ แลวก็เขียนอันน้ีแทรกอยูในน้ัน ในนามของการชวยชาติเขาใจไหม 
คือพันธบัตรออมทรัพยชวยชาต ิเลยเอานี้ออกประกาศ น่ีมันจะเปนเพราะเร่ืองพุทธศาสนา
เราไหม เราอยากตีปากเอา มันโมโห ไดก็ไดมาแลวยังไปหางมหาตามรอยอยู มันอะไรกัน 
น่ีละเร่ืองราวท่ีเปนมาแลวเปนท่ีนาปล้ืมใจสําหรับพ่ีนองชาวไทยเรา ในการชวยชาติคราวน้ีรู
สึกวามีแตการข้ึนโดยลําดับลําดา ไมมีการทรุด ไมมีอุปสรรค มากีดขวางหรือทําลายการ
ดําเนินของเรา ทั้งประเทศคอยเปนคอยไป 

เวลานี้ก็ไดทองคําตั้ง ๕ พันกิโลแลววาง้ันเลย ก็ยังเหลืออยูอีก ๔ พันกวากิโล น่ีเรา
มีความมุงหมายและประกาศใหพ่ีนองท้ังหลายทราบโดยท่ัวกันแลววา ยังไงขอใหไดทองคํา
นํ้าหนัก ๑๐ ตันในการชวยชาติคราวน้ี จะสมเกียรติแหงชาติไทยของเรา ซึ่งเปนชาติไทยทั้ง
ประเทศมานาน แลวจะถูกลมจมลงเมื่อ ๒-๓ ปมาน้ี เวลาน้ีคอยฟนตัวข้ึนมา ๆ เมื่อฟนตัว
ข้ึนมาแลวจะเอาอะไรเปนเกียรติแหงชาติไทยของเรา ก็ไมมองเห็นอะไร เห็นตั้งแตทองคํา
เปนเกียรติแหงการชวยชาติของพี่นองชาวไทยเรา เปน ๑๐ ตัน น่ีละเราพูดอยางน้ี เพราะ
ฉะนั้นจึงไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกัน ยังไงเราตองพยายามใหไดทองคําน้ํา
หนัก ๑๐ ตัน 

เวลาน้ีขาดอยูเพียง ๔ ตันกวาเทาน้ัน ๕ ตันน้ันเราผานมาเรียบรอยแลว ยังเหลือ
เพียงเทาน้ี ยังไงขอใหได ไดอันนี้จะเปนความอบอุนแกคนทั้งชาต ิลมหายใจโลง ๆ ไปเลย 
เราไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน จากนั้นก็เปนกิตติศัพทกิตติคุณชื่อเสียงความดีงามทั้งหลาย
ของประเทศไทยเราจะออกจากทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน เพราะการชวยชาติคราวน้ี น่ีละเปน
พยานกันวา พี่นองชาวไทยชวยชาติคราวนี้มีอะไรเปนเครื่องยืนยัน ก็บอกวาทองคําน้ําหนัก 
๑๐ ตัน แลวดอลลารเราคอนขางแนใจแลววาจะไดถึง ๑๐ ลาน เพราะเวลาน้ีได ๗ ลาน
แลว ก็ยังอีก ๓ ลาน ๓ ลานกับทองคําจะถึง ๑๐ ตันน้ันมันก็เปนเวลานาน ยังไงเราคอน
ขางแนใจแลววาจะไดดอลลารถึง ๑๐ ลานนะ 

สวนเงินสดนั้นเราไดแยกออกไปซื้อทองคํารวมเปนเงิน ๙๔๑ ลานไปเลย รวมท้ัง
ดอลลาร ๑๐ ลาน คือเราเอาเงินจากบัญชีธนาคารชาติน้ันไปซ้ือดอลลาร ๑๐ ลาน คือ
ดอลลารจะเอาเขาพรอมกับทองคําใหได ๓ แสน แตมันขาด ๓ แสน เราเลยไปถอนเอาเงิน 
๑๐ ลานมาซ้ือดอลลารใหได ๓ แสน จึงเปนอันวาซื้อทองคํานั้น ๙๓๑ ลาน ซ้ือดอลลาร 
๑๐ ลาน เปน ๙๔๑ ลาน ท่ีซ้ือเขาเรียบรอยแลวนะ นี่หมายถึงเงินสดที่เราออก เอาเขาคลัง
หลวง นอกนั้นกระจายทั่วประเทศไทย สรางทุกสิ่งทุกอยางดังเคยประกาศใหพี่นองทั้ง
หลายทราบแลว ตั้งแตคนทุกขคนจน สถานสงเคราะห โรงรํ่าโรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ี



 ๖ 

ราชการตาง ๆ เปนเงินเหลาน้ีท้ังน้ันท่ีพ่ีนองท้ังหลายบริจาคดวยความรักชาติพรอมหนา
กัน ออกไปทั่วไปหมด ไมวาภาคไหน ๆ โรงรํ่าโรงเรียน โรงพยาบาล น่ีละเปนฝายเงินสด 

เราก็พยายามที่จะเจียดเงินอันนี้เขาสูคลังหลวงอยูเสมอคือไปซื้อทองคํา แตความจํา
เปนของทางคนทั้งชาติก ็ คนนั้นมาขอคนนี้มาขออยูเรื่อย รวมไปหมดทั้งวงราชการ ทั้งโรง
รํ่าโรงเรียน โรงพยาบาลอยางนี้มาขออยูตลอด แทบจะไมเวนแตละวัน แบงใหทางน้ันแบง
ใหทางน้ี ทางน้ีก็พยายามจะเอาเขาคลังหลวง ทางโนนก็มาขอมาดึงไป เลยไมทราบอะไร 
ตางคนตางแยงกันอยูเวลาน้ี ระหวางประชาชนกับคลังหลวง คลังหลวงก็จะเอาทองคําเขา 
จะเอาเงินเหลาน้ีซ้ือทองคําเขาสูคลังหลวง ประชาชนยังอันนั้นไมม ี อันนี้ไมมีอยูนั่น มาดึง
อีกอยูอยางนั้นเรื่องราวมัน เพราะฉะนั้นถึงไมไดเขาคลังหลวงเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะคน
ท้ังประเทศมีความจําเปนท่ัวหนาหมด เราไมดูแลกันใครจะดูแล แนะ สมบัติเหลาน้ีก็มา
เพื่อประเทศ ทีนี้ที่ไหนมันบกพรองที่ควรจะหนุนกัน ก็ตองหนุนใชไหมละ  

นี่ละเรื่องราวมันที่ไมไดตามมักตามหมายวา ใหเขาไดทองคําเทานั้น ๆ ไมไดอยาง
น้ีแหละ ทางโนนมาขอทางนี้มาขอ ทางนั้นมาออด ทางนี้มาออน เราเลยจะตาย น่ีแหละ
เร่ืองราวมัน เวลาน้ีเหลือเงินในโครงการชวยชาติก็ประมาณ ๕๐ ลาน สวนกฐิน ๘๔,๐๐๐ 
กองนี้อยูในบัญชีหมดแลว ๕๐ ลานน่ีโครงการชวยชาติตางหาก สวนกฐินเพ่ือทองคําเราน้ี
ยังไมไดถอนนะ ใหรอไวเสียกอน นี้ก็กะวาจะรอวันที ่ ๒๔ บรรดาลูกศิษยลูกหาพระ
กรรมฐานท้ังหลายทานจะมารวมกันท่ีหนาศาลาหนาวัด วันท่ี ๒๔ ขางหนาน้ี จะรวบรวม
ทองคําไดมากนอยเทาไร เราจะทราบตอนน้ัน พอทราบเรียบรอยแลวจะรีบสงทองคําไป น่ี
ละมันจะรอนถึงเงินในธนาคาร เงินทอดกฐินนะ รอนมากรอนนอยจะรูตรงน้ีละ คอยรวม
ทองคํานี้ไปเสียกอน กรุณาพ่ีนองท้ังหลายทราบตามน้ีนะ 

เราไดพยายามเต็มกําลังความสามารถของเราทุกอยางแลว เรื่องสมบัติเงินทองทั้ง
หลายท่ีพ่ีนองบริจาค เราแบมือหรือเปดอกเลย บอกวาเราไมเคยแตะแมสักบาทหน่ึง 
ฟงซิ เงินของคนท้ังประเทศมาผานเราคนเดียว ไมมีร่ัวไหลแตกซึมน้ีเคยมีเหรอ เราน้ี
ประกาศไดปาง ๆ บอกวามี คือเรา วาอยางน้ันเลย ไมมีคําที่วาจะรั่วไหลแตกซึมไปไหน 
วาไปหยิบเอาอันน้ันอันน้ีมาดวยความไมบริสุทธ์ิอยางน้ี เราไมมีเลย ขนาดน้ันละ เราชวยพ่ี
นองทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้นถึงพูดไดเต็มปาก ๆ ทุกอยาง ๆ ดวยความบริสุทธ์ิใจและความเมตตา
ครอบประเทศไทยไวเลย ขอใหพี่นองทั้งหลายกรุณาทราบตามนี ้ จตุปจจัยไทยทานที่
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บริจาคที่ไหนมาจะเขาจุดมุงหมายของพี่นองทั้งนั้นไมเปนอยางอื่น อันสําคัญอยูตรงนี้นะ 
วันนี้ก็ไมไดเทศนอะไรมากละนะ นี้มันก็พอสมควรแลว 
ลูกศิษย หลวงตาคะตอนพิจารณารางกายน่ี  พอลอกหนังออกแลวก็เห็นเนื้อแดง  
แลวจะมีหนอนขึ้นตามตัว พิจารณาไปเลือดเนื้อก็จะละลายออกกลายเปนกระดูก พอถึง
โครงกระดูกแลวจะพิจารณายังไงคะ 
หลวงตา พิจารณาใหมันพังลงไปซ ี พอโครงกระดูกแลวก็แตกกระจัดกระจายออก
จากโครงกระดูก ตางอันตางตกเร่ียราดไปเลยแลวกําหนดลง จากนี้จะเปนธาตุดิน แลวต้ัง
ขึ้นมาใหม เอาใหรูปสวยรูปงาม นี่ละเรื่องธรรมแกกิเลสตองแกกันอยางนี้ เอา ตั้งขึ้นมาให
รูปสวยรูปงามเหมือนเทวดาสูไมไดโนนละนะ กําหนดวารูปสวยรูปงามมันตายเปนไหม 
เมื่อตายแลวเปนยังไง มันก็พองขึ้น ขึ้นอืดขึ้นรา แลวพังลงไปอีก   พิจารณาอยูน้ีเร่ือยแลว
จิตจะมีความชํานาญ เห็นชัดเจนเทาไรจิตจะถอยของมัน มันยึดมันถือทุกสัตวทุกบุคคล 
พอธรรมชะลางเขาไปนี้ มันจะถอนตัวเขามา ๆ ภาระคือความหนักหนวงถวงใจมันจะถอน
ตัวเขามา เบาเขามา ๆ 

ทีน้ีเวลาส่ิงเหลาน้ีมันทําลายลงไปหมดแลว อะไรท่ียังไมทําลายเวลาน้ี คือจิต จิตนั่น
จะสวางไสว จะเปนตัวของตัว รูเดน ดูส่ิงเหลาน้ีตัวท่ีมันเขาไปครองอยูในราง พอดูอันนี้
หมดแลว นี่อาศัยอะไร ส่ิงเหลาน้ีอาศัยไดไหม ถามเจาของซิ อาศัยอันนี ้อันนี้ก็พัง แลวจิต
ยังไมถอยอยูหรือเรื่องที่จะหาใหมอีกนะ ยึดอันนั้นอีกยึดอันนี้อีกก็พังอีก ๆ เกิดตาย ๆ ยึด
แตละอยาง ๆ เปนกองทุกข ๆ แลวเกิดตาย ๆ มีกองทุกขเจือปนไปตาม ๆ กันเลย ยังจะ
แบกหามกันอยูหรือ พิจารณาอีกใหมันเห็น ใหมีความชํานิชํานาญ เขาใจไหมละ ใหมัน
กระจัดกระจาย ทีน้ีเราจะสรุปความเลย การพิจารณาน้ีเหมือนเราเขียนหนังสือ ทีแรกทั้ง
เขียนท้ังลบ ไมเปนตัวเปนตนเปนอะไรหรอกนะ คร้ันเขียนไปเขียนมาก็เปนตนเปนตัว อาน
ออกเขียนไดชัดเจนเขาไป ๆ ตอไปเขียนเปนหวัดไปเลย อานน้ีผึงเดียวเลย 

อันน้ีความพิจารณาของเราเม่ือชํานาญก็เปนอยางน้ัน คลองตัว ๆ มองเห็นคน ๆ 
หนึ่งสัตวตัวหนึ่งนี้มันกระจายไปทันท ี ๆ น่ีอํานาจแหงปญญาท่ีมีความแกลวกลาสามารถ
คลองแคลววองไว มองดูคน ๆ หน่ึงสัตวตัวหน่ึงน้ี เพียงสองสามกาวเทานั้นอันนี้มัน
พิจารณารอบถึง ๕ รอบโนน ฟงซิ เห็นทุกสิ่งทุกอยางถึงสี่หารอบ น่ีคือความชํานาญ จาก
น้ันเราจะกําหนดใหพังใหแตกสลายเม่ือไรก็ได ๆ น่ีจวนเขามาละนะท่ีน่ี มันจะปลอยเขามา 
ๆ เขาใจเหรอ เราเอาข้ันน้ีเสียกอนนะ เวลาอะไรมันแตกลงไปแลวใหยอนมาดูจิต เปนยัง
ไงจิตแตกเหมือนเขาไหม เมื่อมันไมแตกมันก็สวาง ทีน้ีถาหากวามันจะสงบก็ใหมันสงบไป 
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เวลาพิจารณาส่ิงเหลาน้ีพังลงไป จิตหายกังวลแลว มันอาจจะอยูสงบแนวอยางนี้ก็ได อยาง
หนึ่งมันมีเงื่อนตอที่อยากจะพิจารณาใหแยบคายกวานี้อีก ยังม ี มันเปนตามอุบายของเจา
ของที่เกิดในจิตของเจาของเอง ถาควรมันจะพักสงบดูส่ิงเหลาน้ีก็ใหสงบเสีย หรือมันยังพอ
ใจที่จะพิจารณาอีกก็ใหมันพิจารณา เขาใจหรือ เพียงเทาน้ี เอาเทาน้ีกอน เอาละพอ 

เราอยากใหพ่ีนองชาวไทยเราน้ีท่ีถือศาสนาพุทธไดภาวนากันบาง จะไดเห็นความ
เลิศเลอของจิตใจ ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาใจ และไมมีอะไรเลวรายยิ่งกวาใจที่ติดพันกับ
กิเลส จิตจึงเปนจิตท่ีเหลวไหลโลเลหาคุณคาราคาไมได เพราะกิเลสตัวไมมีคุณคาไมมีราคา 
ตัวเปนพิษเปนภัยครอบครองไวหมด ใจของเราทุกคน ๆ ถามีกิเลสครอบอยูอยางนี้มาก ๆ 
หนา ๆ แลวก็เลวไปดวยกันทั้งนั้น เรื่องสูงเรื่องต่ําอะไร ๆ มันคาดไวเฉย ๆ กิเลสหลอก
เฉย ๆ ตัวจริง ๆ กิเลสอยูภายในหุมหอภายในใหหลง ใหพิจารณา 

ใหพากันภาวนาบาง อยางนอยเอาคําบริกรรมเสียกอน เชนเราชอบพุทโธก็บริกรรม
พุทโธ ๆ น่ังภาวนาสงบใจ เราจะบริกรรมคําธัมโม หรือสังโฆ หรือคําบริกรรมบทใดท่ีถูก
จริตจิตใจของเรา นําคําน้ันมาบริกรรมอยูกับจิตตรงกลางอก ใหรูอยูภายใน รูอยูไหนก็รู
เถอะขอใหอยูภายในก็แลวกัน ใหมีสติจดจออยูกับคําบริกรรม เชนธัมโมก็ใหธัมโม ๆ รูอยู
เฉพาะธัมโม โลกอันนี้เหมือนไมม ีใหมีแตสติครอบอยูกับคําบริกรรม ทีน้ีรายของผูบําเพ็ญ
นั้นจะไมเหมือนกัน อาจจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่งก็ได อันนี้
เราไมอยากใหคาด ใหเปนกับตัวเองดีกวาจะรูเอง 

ทีนี้จิตที่สรุปผลของมันก็คือวา จิตนี้เมื่อไดอาศัยคําวาธัมโมก็ดี พุทโธก็ด ี เปน
เครื่องยึด มีสติกํากับไมใหคิดไปเรื่องอื่น ใหคิดแตเรื่องอารมณของธรรม น่ีเรียกวาอารมณ
ของธรรม เขาใจไหม อารมณของกิเลสมันอยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี ้เร่ืองกิเลสตัณหาท่ีจะ
พัวพันเราใหไดรับความทุกข น้ันเรียกวาอารมณของกิเลส กิเลสมันมีอารมณเปนเคร่ือง
ผลักดัน อยากใหคิดอยางนั้น อยากใหรูอยางน้ี อยากเห็นอยางน้ัน คืออํานาจของกิเลสมัน
อยูในใจนี้มันผลักดันออกไปใหอยาก ๆ 

ทีน้ีเราหันจากน้ันเขามาหาธรรม ไมอยากก็ตาม บังคับใสธรรม เอาธรรมเขามา
บังคับ เชน ธัมโม ๆ บังคับไมใหมันคิดเรื่องนั้น อยูกับธัมโมนาน ๆ เขาจิตจะสงบแนว น่ี
อารมณของธรรมทําใจใหสงบแนว ถาอารมณของกิเลสทําใจใหวุน เขาใจหรือ มีสองอยาง 
ออกจากใจของเรา ใหกําหนดเอาไว อารมณท่ีเปนกิเลสท่ีจะพัวพันเราใหไดรับความทุกข
ความเดือดรอนน้ันมันจะผลักดันเราใหอยากรูอยากเห็น อยากเปนอยางนั้น อยากไดอยาง
นี้ตลอด นี่คืออารมณของกิเลสที่จะมาพัวพันเราใหเกิดความทุกขความกระวนกระวาย ถา
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อารมณของธรรมเอาแคคําบริกรรมเสียกอน ยังไมไดกวางขวางนะ บังคับไวกับคําบริกรรม 
มันจะคิดเรื่องอะไรไมใหคิด บังคับใหหนัก เขาใจไหม 

บังคับนานเขา ๆ อันนั้นก็สงบ ๆ ธรรมะก็มีกําลังมากขึ้นกดอารมณเหลานั้นลง ๆ 
ทีน้ีคอยสวางไสวเย็นข้ึนมา ๆ อารมณเหลาน้ันท่ีเคยกวนใจมันสงบลง จิตสวางขึ้นมา สงบ
ขึ้นมา ออ ธรรมเปนอยางน้ี น่ันจับไดแลว อารมณของกิเลสเปนอยางนั้น อารมณของธรรม
เมื่อบังคับ เชนบังคับใสพุทโธ เปนตนนะ อยูนี้ไมหยุดไมถอย ใหมีสติตั้งมั่นอยูนี้แลวจะ
เปนความสวางไสว น่ีเรียกวาอารมณของธรรม ซักฟอกจิตใหสวางไสวเปนความสุขขึ้นมา 
อารมณของกิเลสมีแตทําใหวาวุนขุนมัว พากันจําเอานะ 

มีสองอยางอารมณที่เกิดขึ้นจากใจเรา ทานจึงเรียกวากิเลส เรียกวาธรรม อารมณ
ของกิเลสผลักดันใหคนหลงตามแลวนําความทุกขข้ึนมาเผาตัวเอง อารมณของธรรมนี้แม
เบื้องตนจะยังไมพอใจนัก บังคับใสเสียกอน พอบังคับเขาไปไดเห็นผลบางเล็กนอยแลว ที
นี้จะเพิ่มศรัทธาความเชื่อเขาไป ความมีแกใจก็จะเริ่มมีขึ้น หนักเขา ๆ อันน้ีมีหนาเขา ๆ 
ความสุขน้ีคอยเร่ิมข้ึน ความทุกขของกิเลสที่สรางขึ้นมามันสรางไมได เราไมใหมันคิด มันก็
สงบเขามา แลวจิตก็เย็น จากน้ันก็เย็นเร่ือย ๆ ตอไปเรื่องของกิเลสนี้ตีออก ๆ ธรรมะมี
กําลังแลวตีออกเรื่อย เขาใจเหรอ เอาแคน้ีเสียกอน 

อยากใหพ่ีนองท้ังหลายไดภาวนาบาง ความเลิศเลอท่ีสุดอยูในหัวใจนะ ความเลว
รายท่ีสุดก็ไมเกินหัวใจ ความเลวรายคือกิเลสพาใหเลวราย ความดีเลิศน้ีคือธรรมพาใหดี
เลิศ ทั้งสองอยางนี้กําลังแยงนางงามจักรวาล คือจิตกิเลสก็จะเอาเปนสมบัติของตัวเอง 
ธรรมก็จะเอาเปนสมบัติของตัวเอง มันแยงกันอยู เพราะฉะน้ันจึงมอบใหธรรมเปนผูบุก
เบิกนะ เราจะเห็น เอาแคนี้กอน เหน่ือย ถาพูดถึงเรื่องภาวนามันจะหมุน มันจะคึกคักขึ้น 
อาว มันอยากใหใครรูใครเห็น มีแตเราพูดคนเดียวมันเหมือนบาน่ีนะ เอาละ 
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