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ความราวรานไมใชของดี
กอนจังหัน
วันนี้บรรดาพี่นองชาวพุทธเรามีจํานวนมากที่มาจังหันในวันนี้
มาทําบุญตัก
บาตรฟงอรรถฟงธรรม นํากุศลเขาสูใจ นี่เปนสิ่งที่เลิศเลอ ใหพากันจําเอาไว สําหรับสิ่ง
ภายนอกเราก็ทราบทั่วกันอาศัยทั่วโลก สวนสิ่งอาศัยภายในนี้ไมคอยมีคอื ธรรม แยก
ออกเปนการใหทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา รักษาตัวใหเปนคนดี ตางคนตาง
รักษาตัวใหเปนคนดี เมื่อตางคนตางดีมากเทาไรไมเฟอ แตถาคนชั่วเพียงรายเดียว
เทานั้นบานเมืองหลับตาไมลงนะ สําหรับคนดีอยูดวยกันเปนผาสุก มีมากมีนอยเปน
ผาสุก ทุกสิ่งทุกอยางลงรอยกันดวยเหตุดวยผล อยูดวยกันสบาย
ยนเขามาจนกระทั่งครอบครัวสามีภรรยามีความลงรอยกัน มีความซื่อสัตยสุจริต
ฝากเปนฝากตายกันไดเทานั้น ครอบครัวนั้นเย็นทั้งครอบครัวเลย แลวยังจะเปนคติ
ตัวอยางอันดีงามแกลูกเตาหลานเหลนตอไป เพราะพอกับแมเปนแบบพิมพที่ถกู ทีด่ ี
คนดีปราชญทั้งหลายทานชมเชยมากทีเดียว แตคนชั่วไมวาแตกาลไหนกาลใดมา แมแต
เด็กก็ยังรู เด็กก็รังเกียจคนชั่ว เพราะฉะนั้นจงอยาพากันไปสรางความชั่ว เปนคนชั่ว
โลกนี้จะเดือดรอนวุนวาย เด็กผูใหญทั่วกันไปหมดไมมีใครยินดีดวยการทําชั่ว คนชั่วนี้
นั้นเลย
ใหพากันทําความดีตอกัน เห็นกันตายใจกันไดเลย เพราะธรรมสมานเขาไปเปน
ความตายใจกันได ญาติใดก็ตามสูญาติแหงธรรมไมได เรียกวาญาติธรรม ลงญาติธรรม
เขาสูหัวใจกันแลวนี้ ไปที่ไหนฝากเปนฝากตายกันไดเลย ไมอดอยากไปไหน ไมมีคําวา
ตายไมมีคนชวย ตายก็ตายดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกัน จนสุดวิสัยแลวคอยปลอย
นี่คือความดีงาม นี้คือธรรม ใหทานทั้งหลายจําเอาไว ถานอกจากธรรมแลวจะเปนฟน
เปนไฟทั้งนัน้ แหละ ไมมีอะไรดีอยาไปชม
คนพาลเขาชมวา เขาไดทําความชั่วชาลามกใหผูอื่นผูใดก็ตาม เขาถือเปนความ
ภาคภูมิใจ ความภาคภูมิใจนั้นคือไฟเผาหัวอกเขาเอง และเผาผูอื่นดวย สวนผูมีอรรถมี
ธรรมไปที่ไหนเย็นฉ่ําไปหมด พากันจํานะ ตัวเราเปนสําคัญ การรักษาไมมีอะไรรักษา
ยากยิ่งกวาตัวของเรารักษาตัว และตางคนตางรักษา เมื่อเขาสูสังคมก็เปนสังคมที่ดี มี
ความสงบรมเย็นลงรอยกันไดทกุ อยาง นี่ละธรรมเขาที่ไหนประสานๆ เพื่อความแนน
หนามั่นคงโดยลําดับ แตไฟไปที่ไหนเผาตลอดๆ คือความชั่ว คนชั่ว อยาพากันไปสนใจ
ใหสนใจในสิ่งดีงามทัง้ หลาย จะเปนประโยชนทั้งตนเองและผูอนื่
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โลกนี้อยูกันไดดวยธรรมนะ ถาไมมธี รรมแตก แตกทั้งนั้นแหละ ใครอยาอวด
ความชั่วนั้นวาเปนของดี ความชั่วคือไฟ ไฟเราเอามาหุงตมอะไรก็ได เมื่อทําใหถูกตาม
ความจําเปนของสิ่งนั้นๆ นํามาใชเปนประโยชน เปนยาพิษก็เปนคุณได แตถาหมุนไป
ในทางที่ผิดแลวเปนไฟไปดวยกัน
วันนี้เห็นคนมามากมาย แลวคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ทานก็มาพักอยูที่นี่ เราเชิญให
มา นายกฯ เราก็เชิญใหมา แตจะไดมาหรือไมไมทราบ กําหนดกันวันที่ ๒๔ กําหนด
จนกระทั่งเวล่ําเวลา แตจะมาไดหรือไมไดยงั ไมทราบ แตสําหรับคุณสนธิไดมาแลวตาม
คําเชื้อเชิญใหมา การที่ใหทานทั้งสองมาคราวนี้ คือทานทั้งสองนี้เปนผูรับผิดชอบชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ถามีอะไรๆ กันไมสะดวกสบาย ศาสนาก็มีการ
กระทบกระเทือนมาถึงดวย
เราก็อยูในทามกลางแหงพุทธศาสนา และเปนครูเปนอาจารยสอนพี่นองชาว
ไทยมาเปนจํานวนมาก เห็นวาทานทั้งสองนี้เปนผูนําของชาติบานเมือง เราจึงเชิญมา
เพื่อปรับปรุงความเขาใจที่จะกาวเดินเพื่อความสงบรมเย็นแกชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย ของเรา นี่ที่เราเชิญทานทั้งสองนี้มา เพราะเห็นวาทานทั้งสองนี้เปนคน
สําคัญมากทีเดียว เปนชีวิตจิตใจของชาติ รวมอยูที่ทานทั้งสองนี้ เราก็เปนครูเปน
อาจารยของทานทั้งสองนี้ จึงเชิญใหมาเพื่อปรับปรุงความเขาใจ
สิ่งใดที่จะเปนประโยชนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของเรา เราก็ปรับปรุง
ใหเขารองรอยที่จะเปนไปเพื่อความแนนหนามั่นคง ดวยเหตุนี้จึงไดเชิญทานทั้งสองนี้
มา สําหรับนายกฯ จะไดมาหรือไมไดมาก็ทราบกําหนดกันวันที่ ๒๔ แตคุณสนธิ ลิ้ม
ทองกุล มาถึงแลววันนี้ ตามคําเชื้อเชิญของเรา
ชาติของเราอยูรวมกันตองมีหัวหนา มีผูนํา ถาผูนํานําไปในทางที่ผิด บรรดา
บริษัทบริวารก็แหลกเหลวไปตามๆ กัน ถาหัวหนาเดินไปในทางที่ถกู ก็เปนความแคลว
คลาดปลอดภัยและเปนมงคลตามๆ กันไป ในครั้งพุทธกาลกอนพุทธกาลอีกก็มี
พระพุทธเจาทรงรื้อฟนมาดวยพระญาณหยั่งทราบ พระญาณถาลงไดหยั่งทราบสิ่งใด
แลวเปนอันวาหนึ่งไมมีสอง นี่ทานก็ทรงแยกมาใหทราบ หัวหนาเปนสําคัญ ในพระบาลี
ตํารับตําราทานแสดงไววา มีหัวหนาฝายชั่ว หัวหนาฝายดี
หัวหนาฝายชั่วคือเทวทัต พาบริษัทบริวารไปเที่ยวหากิน เปนนกกระจาบไมใช
จํานวนนอยๆ ไปเที่ยวหากิน ถูกตาขายเขาครอบ หัวหนาบอกไมฟงเสียงกัน ตางคน
ตางดิ้นตางคนตางดีดอยูใ นขายของเขาที่ครอบไวแลว สุดทายนกกระจาบตั้งหารอยตัว
ตายเรียบไมมีเหลือ เทวทัตซึ่งเปนหัวหนานกกระจาบนี้ มากลายเปนเทวทัต แตกอ น
เคยเปนหัวหนานกกระจาบก็ตายอีกเหมือนกัน นี่คือความไมลงรอยกัน ไมฟง เสียง
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หัวหนา คนหนึ่งวา อีกคนหนึ่งวา ใครก็จะเอาอยางนั้น ใครจะเอาอยางนี้ สุดทายก็ฉิบ
หายดวยกัน
ทีนี้พระโพธิสัตวเราก็เปนหัวหนาฝายดีฝายนกกระจาบเหมือนกัน พอถูกตาขาย
เขาครอบในทองนาของเขา หัวหนาสั่ง ฟงซิหัวหนาสั่ง บอกใหทําตัวตายดวยกันหมด
ในทาตางๆ กัน บอกบริษัทบริวารที่ถูกขายเขาครอบเอาไว หัวหนาคือโพธิสัตว บอกให
ทําทาตายดวยกันหมด ตายดวยทาตางๆ ทั้งหงายทั้งคว่ํา แบบไหนก็แลวแต ใหตาย
แบบนั้น เวลานายพรานเขามาแลว ถึงเวลาแลวหัวหนาจะบอก ทีนี้นายพรานเขามาแลว
เขาก็เห็น เอ ทําไมนกเหลานี้ตายในทาตางๆ ทั้งๆ ที่ตาขายก็ไมหนักหนาพอที่จะ
เจ็บปวดแสบรอนถึงขั้นตายกันหมดทั้งฝูงอยางนี้ พอเขาเปดตาขายออกหมดไดจังหวะ
แลวเทานั้น หัวหนาเรียกทีเดียวเทานั้นพรึบไปดวยกันหมด ปลอดภัยทั้งหารอยตัว ถูก
ตาขายครอบ พอเขาเอาตาขายออกหมดแลวก็บินไดสบายไปเลย นี่ละความพรอม
เพรียงสามัคคีกันเปนอยางนี้ ใหพากันจําเอาไว
ความแตกราวกันไมใชของดี หมอแตกราว ภาชนะแตกราว เปนของดีเมื่อไร
คอยแตจะพัง ถาลงไดแตกไดราวแลวก็ไปเพื่อพัง ตองเปนความสมัครสมาน แลวรักษา
ใหดีอยาใหมีความแตกราว หากมีราวก็ใหรีบเยียวยารักษาเหมือนเรารักษาภาชนะของ
เรา เราก็ใชไดดีตอ ไป บรรดาพี่นองทั้งหลายใหมีความพรอมเพรียงสามัคคีซึ่งกันและ
กัน จะนํามาซึ่งความแนนหนามั่นคงตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา ถามีความ
แยกแยะแตกราว เอาความรูความเห็นของตนแตละคนๆ มาขัดมาแยงกัน สุดทายก็
เรียกวาทําลายภาชนะ คือชาติทั้งชาติเปนภาชนะ ตางคนตางทําลายชาติจมได ศาสนา
จมได พระมหากษัตริยจมได เพราะการทําลายของคนที่ความเห็นไมลงกัน
เพราะฉะนั้นจึงตองทําความเห็นใหลงกัน ฝายใดถูกใหดําเนินไปตามที่ถกู ตอง
อยาไปสงเสริมฝายที่ผิด ฝายที่ผิดก็เตือนกันๆ ฝายที่ถูกสมานกันใหแนนหนามั่นคง
ทานเรียกวาความสามัคคี ความสามัคคีนี้ไมวาอะไรดีทงั้ นั้น ถวยชามเหลานี้สามัคคีกัน
ชาติทั้งหลายที่มารวมกันเปนถวยเปนจานเปนชาม เปนรถยนตกลไก มีแตเครื่องทัพ
สัมภาระตางๆ มารวมกันแลวใชงานไดอยางนี้ นี่คือความสามัคคีรวมกัน ถาความแตก
สามัคคีเปนยังไง รถเสีย นั่นแตกแลว ถาวารถเสีย จากเสียก็พัง นี่ละความราวรานไมใช
ของดี เหมือนรถเสีย ความสามัคคีกันเหมือนรถที่แนนหนามั่นคง จากความระมัดระวัง
ของเจาของผูขับขี่ไปมาในที่ตางๆ รถก็ใชไดตลอดไป เจาของก็ปลอดภัย ใหพากันจํา
อันนี้เอาไวใหดีทุกคน ใหฟงเสียงหัวหนานะ อยาขัดอยาของ ถาหัวหนาพาดําเนิน
ในทางที่ถูกแลว ใหพรอมเพรียงสามัคคีกันดวยดี ชาติของเราก็จะมีความแนนหนา
มั่นคง เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ จะใหพร
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หลังจังหัน
เราไดชวยโลกเต็มกําลังความสามารถของเรา เราพูดจริงๆ ภายในใจของเรา ไม
ปรากฏวามีที่ตองติที่ทํามลทินแกใจตัวเอง ไมเคยมี เรียกวาบริสุทธิ์ลวนๆ ชวยโลก ชวย
แบเลยไมมีกําเอาไว มีเทาไรออกๆ หมดเลย เมื่อวานนี้ก็เอาของไปสงที่โรงพยาบาลชัย
พร เขายื่นหนังสือมาวาหลังคาชํารุดหมดเลย ขอกระเบื้องมุงหลังคา เราเวลานี้ก็กําลัง
จนตรอก เราก็บอกวาเรากําลังจนตรอก เวลานี้ชวยไมได เขาไมยอมเขาก็ยื่นหนังสือ
รายการใหพระเก็บ เราก็บอกกับพระใหเก็บไวเฉยๆ เรายังไมไดรับคําวาจะชวย เราก็
บอกอยางนัน้ อยางนั้นละคือชวยตลอด เอาไปใหแลวเขายังขอแถมเขาไปอีก เราใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวยเขายังขอแถมไปอีก ทีนี้เราไมใหของแถมเขาละซี ถือแตกระดาษเปลามา
เปนอยางนั้นละ
(มีคนเก็บสตางคขางในไดเจาคะ) เงินของใครตกหาย จํานวนเทาไรใครทําเงิน
ตก มีเงินมากมายมาจากไหน เรี่ยราดสาดกระจายตกอยูต ามในครัว ใครทําตกหายบอก
มาจํานวนเทาไร ถาตรงตามนั้นเราจะให มีใครทําเงินตกในครัวนะ มีไหม ตกเทาไรให
มาชี้แจงเราจะให เราไมบอกจํานวน พูดนี้พูดตามหลักธรรมวินัย ถาของตกหาย
ธรรมดาทานหามไมใหพระจับเงินจับทอง แตเมือ่ มีของมาตกภายในวัด จะเปนทองคํา
ก็ตาม จะเปนเงินก็ตาม พระตองเก็บไว ไมเก็บไมไดปรับโทษ แลวโฆษณาหาเจาของ
อยางเปนเงินเปนทองนี้ไมบอกจํานวน เห็นไหมละพระวินัยทาน ถาเปนวัตถุก็บอก ควร
จะบอกยังไงๆ ก็บอกได แตสําหรับเงินทองนี้ไมบอก ใหเจาของเอาหลักฐานมายืนยัน
เอง ตรงกันแลวก็มอบให เปนอยางนั้นนะพระวินัย
ถาหากวาโฆษณาหาเจาของไมเห็นไมมีมาเลย ไมมารับ สุดวิสัยแลวก็ใหเอาเงิน
จํานวนนี้ไปทําประโยชนแกวัด พระวินัยทานบอกไวอยางนั้น จะทําอะไรๆ ก็แลวแต
เมื่อเจาของเขามาทวงก็ใหชี้บอกเขาวา เงินที่ตกหายนั้นไดเอามาทําประโยชนอันนี้ มัน
สุดวิสัยแลวไปทําประโยชนนี้แลว เรื่องจะปรับโทษปรับกรรมก็ไมมีทางจะปรับไดแลว
เห็นไหมทานรอบคอบพระวินัยของทาน
เงินที่ตกอยูในครัวเปนเงินของใคร ถามีมากก็ใหตกมากๆ นะแถวครัวนั่น เรา
จะตามเก็บใหหมดนั่นแหละ มีเศรษฐีคนไหนเอาเงินมาตกเรี่ยอยูตามในครัวนั่น มีไหม
ใครทําเงินตก ถามีก็ใหมาอางตัวเองแลวก็มาเอาไปได
(โรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแกน มาขอเมตตาเครื่องมือตา ๓ รายการดังนี้
๑.เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคจอประสาทตา ๒ ลาน ๘ แสนบาท ๒.เครื่องเลเซอรรักษาโรค
จอประสาทตา ๒ ลานบาท ๓.เครื่องรักษาโรคตาดวยเลเซอร ๒ ลานบาท รวมทั้งหมด
๖ ลาน ๘ แสนบาท) อันไหนที่จําเปนอันดับหนึ่งอันดับสองละ (เรียงตามลําดับไปแลว
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ครับ จําเปนทั้งสาม) มันจําเปนที่จะขอทั้งสาม ทางนี้ก็จําเปนไมมีเงินจะให ตางคนตาง
จําเปนจะวาไง (ผมเรียงตามลําดับไวแลวครับ) เราก็ตอบไดแตวา เฮอ ก็มันหมดกําลัง
จะทําไง
คือการชวยโลกนี้เราพูดตรงๆ เราก็เคยพูดเสมอมาวา โรงพยาบาลอันดับหนึ่งที่
เราชวย จากนั้นโรงร่ําโรงเรียน ที่ราชการตางๆ เปนอันดับตอไป สําหรับโรงพยาบาล
เปนอันดับหนึ่งตลอดมาเลย มากที่สุดโรงพยาบาล ก็พอดีกับเราเห็นความจําเปนใน
โรงพยาบาลมากเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงไดชว ยโรงพยาบาลมากจริงๆ มีเทาไรทุม
ลงๆ แตพวกเปรตพวกผีปากอมขี้มนั มาพนใสเรา จะมาขอตรวจเงินหลวงตาบัว มันเหา
มาเฉยๆ ใชทางทุจริตหรือสุจริต ตัวเปรตละมันมาถามเรา
ใครจะบริสุทธิ์ยิ่งกวาหลวงตาบัววางั้นเลย บาทหนึ่งเราไมเคยแตะวางี้เลย ตัวที่
มันมาตรวจนั้นมันมอมแมมดวยมูตรดวยคูถเต็มมาแลวจะมาตรวจเราไดยังไง มาตรวจ
เราเราก็จะไลเขาไปโรงพยาบาล เพียงโรงเดียวเทานั้นเข็ด เปดเลย เขาใจไหมเพียงโรง
เดียว ใหหมอเปนผูรับรองการจายของเรา จายเทาไรๆ ใหหมอเขารายงาน ไดเพียงโรง
เดียวมันจะเผนเลย เราชวยโรงพยาบาลเปนรอยๆ จะมาตรวจเรา เราไลเขาโรงพยาบาล
เดียวใหหมอเปนผูรับรองยืนยันออกมาเทานั้นพอ ตรวจนั้นแลวตรวจนี้หมดวันไมแลว
นั่นเห็นไหมเราบริสุทธิ์ขนาดนั้น
ปากอมขี้มันยังกลามาพูดกับเราได เราบริสุทธิ์ขนาดที่วา บาทเดียวเราไมเคย
แตะ ฟงซินะเราชวยโลก เงินพี่นองชาวไทยเราสงมาเทาไรมาหาเรา เรารับผิดชอบจริงๆ
ไมมีมลทินแมนิดหนึ่งในใจของเรา เราบอกไดตรงๆ วาเราไมมีสําหรับมลทิน คือ
ธรรมชาตินี้พูดใหยันเสียวันนี้ใหเต็มเหนี่ยวเสีย ธรรมชาติอันนี้มันบริสุทธิ์เต็มสวนแลว
อะไรที่มลทินนิดหนึ่งไมได มันปดทันทีเลยเปนหลักธรรมชาตินะ ไมตอ งมาใครครวญ
อะไร พอรูสกึ วามันเปนมลทินนี้มันจะปด มีแตความบริสุทธิ์ที่ชวยโลก มลทินไมมีที่จะ
ไปชวยโลก ถึงขนาดนั้นละจะหาที่ไหนบรรดาที่ชวยโลก เงินของพี่นองทัง้ หลายเปน
พันๆ หมื่นๆ ลานมาหาเรานะ ออกหมดทุกบาททุกสตางคเพื่อโลกทัง้ นัน้ ไมไดเพือ่ เรา
คิดดูซิ เงินของเราเองที่เขาบริจาคมาก็เขาอันเดียวกันหมดเลย ไมไดออกไป
ไหน เงินทั้งหมดที่ไดมาเหมือนวาเงินเพื่อโลก ทีบ่ ริจาคมาเหลานี้ เราไมเคยไปแตะ เรา
ไมมีอะไรจําเปน อาหารการกินกินใหตายก็ตายในวันหนึ่งๆ แลวผูอดอยากขาดแคลน
มากนอยเพียงไรมาขอรองความชวยเหลือ เราจะทํายังไง มันตองไดใหกนั เต็มเหนี่ยวๆ
เปนอยางนั้น เราจึงพูดไดทุกอยางพูดไดเต็มปาก เพราะเราบริสทุ ธิ์เต็มหัวใจเรา กิริยา
ที่แสดงออกบริสุทธิ์เหมือนกันไปหมดเลย ไมมีอะไรเปนมลทิน มาคิดดูเราทําตอโลกมี
มลทินตรงไหนไมมีเลย คืออะไรที่เขามาเปนความไมดีแทรกเขามาปบ มันปดของมัน
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เองโดยหลักธรรมชาติ ทีนี้กิริยาที่จะทําตองทําไปตามความชอบธรรม ผิดธรรมไมได
เราทําอยางนี้ บริสุทธิ์ภายใน ขางนอกจึงบริสุทธิ์ไปตามๆ กันหมด
อันนี้ก็โธ ทํายังไงจึงจะไดเงินมา ๖ ลาน เราก็มีแตหัวลานจะวาไง เงินลานไมมี
หัวลานนั้นมี เอามาแขงกันใครหัวลานบาง แถวนี้มีไหม หัวลานมีเยอะนะ แตเงินลาน
ไมคอยมีนั่นซิมันจําเปน หัวลานมันใชไมไดซิ เงินลานใชได มันผิดกันอยางนี้ ไอที่ใช
ไมไดมันเต็มศาลา มองไปทีไ่ หนมีแตหัวลานไมเกิดประโยชน เงินลานไมมี เอา
เปนอันวาให (สาธุ) มันจําเปนติดหนี้เรายอมติด เราเคยติดหนี้มาเรื่อย
คนทั้งหลายทั่วโลกเขาจะเหมาวาหลวงตาเปนเศรษฐีๆ
เพราะเงินไหลเขาๆ
เวลาไหลออกเขาไมทราบ เช็คแตละใบๆ บางทีใบละลานใบละสองลานเปนของเลน
เมื่อไร ที่ออกชวยชาตินะ อันนั้นจํานวนเทานั้นๆ เขาเอาบิลปบมาเทานี้ เราก็เอาเช็ค
ออกตามนั้นๆ สงถึงบริษัทๆ เลย บริษัทที่เขาสงของมา ไมตองสงมาทางโรงพยาบาล
เราบอกแตเพียงวา ของที่ตกมาโรงพยาบาล หมอรับรองคุณภาพเรียบรอยแลวคอยสง
บิลมา เราบอก คือเราจะจายทางนี้ไปเลยถึงบริษัทๆ ก็ผา นมาตลอดไมเห็นมีอะไร
กระทั่งทุกวันนี้
เวลาออกคนเขาไมเห็นซี เช็คใบหนึ่งจํานวนกี่แสนกี่ลานเขาไมเห็น เขาเห็นแต
ไหลเขามา เขาก็วาหลวงตาบัวเปนเศรษฐีไดละซี แตหลวงตาบัวเอาออกเขาไมรู อยาง ๖
ลานก็จะทราบกันแตเพียงเหลานี้นะ เวลาออกเขาไมรู เงินเราออกเปนเช็คๆ ไปเลย เรา
จนจริงๆ เรื่องของความจน ยอมรับวาเราจนจริงๆ เราไมเคยมีเงินแหละ มีเทาไร
หมดๆ หมดเพื่อโลกไมไดหมดเพือ่ เรา เรียกวาเราพอทุกอยางแลว ในหัวใจนี้ก็พอเต็ม
สัดเต็มสวน พอเปนพิเศษ พอไมเหมือนโลกทัง้ หลายพอ พอนอกสมมุติ หัวใจเราก็
พอแลว สิ่งเหลานี้มาเราก็พอ เราไมเคยไปยึดอะไรทั้งนั้น ไดมาเพื่อประโยชนแกโลกๆ
เงินทองที่เราจะเก็บนี้เปนมหาเศรษฐีไดละ แตนี้ทําไมถึงเปนมหันตทุกข เปน
คนจนไปได ก็เพราะออกชวยชาติบานเมืองดวยความเมตตาสงสารนี่ละที่ชวย ชวยทุก
แหงทุกหน อยางเมื่อวานนี้เราบอกวาไมมีเงินแลว กระเบื้องโรงพยาบาลเสียหมด บอก
วาไมมียังชวยไมไดเราวา เขาก็ยื่นหนังสือมาใหพระเก็บไว เราก็ไดบอกพระใหเก็บไว
เฉยๆ เรายังไมไดรับคําเขา ทานก็ทราบไมใชเหรอ ทราบ ก็พูดกันอยูนี้ เขาก็ยื่นมา
อยางนั้นจะใหวาไง แลวก็ถือมา ถือมาเฉยๆ ถายังไมลั่นคํา ถาลั่นคําอยางนี้แลวใหแลว
นี่ เขาใจไหมละ
คือการพูดการจาอะไรออกมาจากใจของเรา วาอยางไรเปนอยางนั้นๆ ไมเปน
อยางอื่น ควรเด็ดเด็ด ควรขาดขาดไปเลย ตามเหตุตามผลที่ถูกตองในธรรมทั้งหลาย
แลวออกผางๆ เลย ที่จะไปพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมเราทําไมได เพราะ
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ธรรมเปนอยางนั้น ตรงไปตรงมา เราชวยโลกก็เหมือนกัน ถาวารับแลวรับเลย ถายังไม
รับก็ไมรับ เชนอยางเขายื่นหนังสือมาเรื่องความบกพรองของกระเบื้อง จะยื่นมากี่ใบก็
ไมรับอยูนั้นละ ถาวารับแลวเทาไรบอกกันดวยคําพูดเฉยๆ ก็ได ถาลงวารับแลว
แลวใครจะเปนคนสั่งเครื่องมือตา ใหทางนี้สั่งเองเหรอ เออ สั่ง ถาเครื่องมือตก
มาหมอรับรองคุณภาพแลวก็สงบิลมาหาเรา เราก็จะจายตามบริษัทที่เขาสงมา ผึงๆ เลย
อันนี้ก็เปนอันวายุติกันแลว เราใหแลวนะ ใหลมปากเสียกอนยังไมใหตัวจริง ลมปากก็
ไปหาตัวจริงละ(ครับ ขอบพระคุณหลวงตาแทนประชาชน แทนคนไขจอประสาทตา
ดวยครับ) ขอบไมขอบก็ตามเถอะ ใหตลอดเรา ไมเคยไปหาขอบุญขอคุณกับใคร ให
ตลอดเลย ทางนั้นขอบเราก็พอใจ
เออ ที่วาเงินตกนั่นเปนของใครไมทราบนะ ถาไมมีใครมารับเอาไปแลว เงิน
จํานวนนี้จะเอาเขาสวนกลางนะ ก็มีเทานั้นละ เงินนี้เอาเขาสวนกลาง นี่ก็ตกลงกันแลว
ใหหมอสั่งไดเลย ใหสั่งไดตามที่กําหนดกัน ตกลงกันเรียบรอยแลว เออ สองรอยนี้
เปนอันวาเราจะเอาเขาสวนกลางนะ ไดยินไหมเงินสองรอยที่ตกอยูในครัว ถามหา
เจาของไมมใี ครมารับแลวเราจะเอาเงินนี้เขาสวนกลาง ใหเขาใจตามนี้นะ
ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทยรายวัน คอลัมนวิจารณธรรม ประจําวันอังคารที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หัวขอเรื่อง
น้ําพระราชหฤทัยสุดลนรําพัน
เมื่อเวลา 17.58 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 เปนวันที่ตองจดจารึกไวใน
ประวัติศาสตรชาติไทยอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไป
ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีชัยมังคลาภิเษก เหรียญ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ใน
พระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระราชเสาวนียใหจัดสรางเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครึ่งพระองครปู
อารม พระราชทานนามาภิไธยยอ "สก" ดานหลังเหรียญ ทั้งพระราชทานคําขวัญให
จารึกคําวา “สู” ไวในเหรียญนี้ดวย เพื่อมอบเปนขวัญกําลังใจแกขาราชการทหาร
ตํารวจ ทหารพราน และราษฎรอาสาสมัครรักษาหมูบานในการชวยกันพิทักษรักษา
ความสงบและสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
การประกอบพิธีครั้งนี้ เจาหนาที่ไดอาราธนาพระเกจิอาจารยผูทรงวิทยาคม มี
ปฏิปทา และมีฌานสมาบัติสูงจากทั่วประเทศ เปนจํานวนถึง 108 รูป และมีพระสงฆ
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อีกจํานวน 2549 รูป เจริญพระพุทธมนตมงคลคาถา ณ บริเวณระเบียงคตโดยรอบ
พระอุโบสถ เพื่อใหเกิดกฤษฎานุภาพและมีความเขมขลังศักดิส์ ิทธิ์
รายรอบบริเวณที่พระแมหลวงแหงแผนดินเสด็จพระราชดําเนิน พสกนิกรทุก
หมูเหลาเฝานอบนอมรับเสด็จฯ ดวยชื่นชมพระบารมี และตางแซซองสรรเสริญขอ
พระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ยังความปติโสมนัสแกผูที่ชมรายการถายทอดสดทาง
บาน โดยการถายทอดสดของสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เปนที่นาเสียดายยิ่ง ที่
สถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. และสถานีโทรทัศนชอง 11 ของกรมประชาสัมพันธ ใน
การกํากับดูแลของรัฐบาล มิไดใหความสําคัญรวมถายทอดสดในพิธชี ัยมังคลาภิเษก
ครั้งนี้ดวย ทําใหชาวบานในตางจังหวัดอีกหลายพื้นที่ ทีไ่ มอาจรับสัญญาณจากทีวีชอง
5 ได ตองพลาดโอกาสชื่นชมในพระเมตตาบารมีและพระราชวิริยะอุตสาหะในการ
เสด็จพระราชดําเนินสรางเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุน “สู” เพื่อพระราชทาน
เปนขวัญและกําลังใจแกผูเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อชาติ เพื่อพระศาสนา และเพื่อ
ประชาชนใน 3 จังหวัดภาคใตไปอยางนาเสียดาย
ถาไดรับความรวมมือถายทอดสดพรอมๆ กันทุกชอง ทุกสถานี ชาวปกษใตทั้ง
4 จังหวัดที่กําลังตกอยูในภาวะขวัญหนีดีฝอ ขาดกําลังใจ อันไดแกจังหวัดสงขลา
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส คงเกิดขวัญกําลังใจขึ้นมามิใชนอย เมื่อเปดดูรายการทีวี
ทางชองตางๆ ในชวงเวลาเดียวกันก็พบวา ทีวีชองพาณิชยก็มีแตรายการละครน้ําเนา
และการโฆษณาผูอุปถัมภรายการ
นับวาเปนสิ่งที่ชาวพุทธควรไดพึงจดจําไวเปนกรณีศึกษา พิธีชัยมังคลาภิเษก
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครั้งนี้ เปนพระราชพิธีสวนพระองคของสมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเปนพระราชประสงคที่ตงั้ ดวยน้ําพระราชหฤทัยอยาง
เปยมลนที่จะชวยเหลาทหารหาญของชาติที่ปฏิบตั ิหนาที่ดวยความเสี่ยงภัยใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต ไดมีขวัญและกําลังใจดีขนึ้ ดังนั้น การอาราธนานิมนตพระคุณเจาทุกรูปทุก
องคเพื่อเขามาประกอบมนตพิธี จึงตองเฟนหาแตพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและที่
ไมมีศีลดางพรอยเทานั้น เรื่องสมณศักดิ์ใหญโต หรือเรื่องตําแหนงหนาที่มิใชสิ่งสําคัญ
จึงเปนที่นาสังเกตวา พระคุณเจารูปที่กําลังตกเปนที่วิพากษวิจารณ (สมเด็จ
เกี่ยว) อยางหนาหูทุกวันนี้ มิไดรับอาราธนานิมนตใหเขารวมในพิธีสําคัญนี้แตประการ
ใด ถึงมีหมายนิมนตไวกอนแลว ก็เปลี่ยนไดมิใชปญหา
ณ. หนูแกว
หลวงตา ก็เปนการประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบโดยทั่วกันเทานั้นเอง ก็ไมมี
อะไร แลวมีอะไรอีกละตอไป

๙
ผูกํากับ มีการตูนครับ เขาวาดมาสี่ภาพ ภาพที่หนึ่งเขาบอกวา “ถามหนอย ถา
ไมเอาทักษิณ แลวจะเอาใครเปนนายกฯ?” (เออ ตอบมา) เพื่อนเขาบอก “มี เจงกวา
จนทักษิณตองสยบ” คนนั้นเขาก็ถาม “ใคร?” เพื่อนเขาก็ตอบวา “ดาวพุธ” (แนะ
อยางนั้นจึงเรียกวาการตูน มันหากมีของมัน ดาวพุธเหรอ ทักษิณสยบเลย) สยบ
เพราะวาทักษิณก็ยกยองดาวพุธ ตอนนี้ดาวพุธถอยหลังเลยไมคอยพูดคอยจาอะไร ปด
ปาก (นี่จึงเรียกการตูน จบแลวยัง)
มีอีกครับ รูปนี้เจงกวาอีก เขาวาดเปนรูปกรงไวสําหรับขังนกขังสัตวตางๆ นี่
แหละครับ แตอันนี้เขาเขียนไวหนากรงวา เมืองไทยรายสัปดาห แลวเขาวาดรูปมีคนไป
เปดกรง คนที่นอนหมอบอยูโดนกัดทั้งหนาตาและแขนขวาเหวอะหวะ คนนี้ก็เลยตอวา
คนเปดกรง คนเปดกรงก็บอกวา “ อยา อยาโทษผม ตอนมันอยูในกรงนี่แคเหา ทานก็
ทนไมไหว สั่งใหผมไลมันออกไป...แลวไงละ” โดนกัดหนาตาแขนขาเหวอะหวะครับ
(หมายความวาไงที่นี่) อยูในกรงมีที่จํากัดก็แคเหา พอปลอยออกจากกรงมา (มันก็
ฟาดเอาเสียเหวอะหวะ) ครับ (แลวหมายความวาไงเรายังไมเขาใจ) ก็ตอนนี้ใจคอไมดี
ทุกวันศุกร หัวใจเดินไมปรกติ (เขาทาดี หมดแลวนะ)
หลวงตา อันที่สี่นี่ก็การตูนเหมือนกัน เราจะเลาใหฟง ปูใหญอยูบนศาลพระภูมิ
หลานปูก็มาจุดธูปเทียนบูชา ทางโนนก็ตะโกนมา “เปนทุกขอะไรเหรอหลาน” “เปน
ทุกขครับหลวงปู” “เปนทุกขเพราะอะไร” “เปนทุกขเพราะปฏิบัติตามหลวงปูนั้นแหละ”
“หลวงปูสอนยังไงไปทํายังไงถึงไดเปนทุกขอยางนี้ละ”
“หลวงปูสอนใหมีความ
ปรารถนานอย” “แลวเราไปทํายังไงละถึงไดเปนทุกข” “ไปมีเมียนอย” เขาใจไหมมัน
เปนทุกข ทางปูไมมีอะไรก็มีแต เฮอะ เทานั้นแหละ หลวงปูมีแต เฮอะ เทานั้น หมดทา
จบแลวการตูน ใหระวังนะ ไปทําความปรารถนานอยนะพวกนี้นะ ไมไดนะเดี๋ยวจะไดไป
จุดธูป เอาละพอ ทีนี้จะใหพร
นี้เราก็เขียนจดหมายถึงนายกฯวาใหมาพบกันวันที่ ๒๔ คือวันพรุงนี้ แลวก็คุณ
สนธิ ลิ้มทองกุล คุณสนธิมาแลวนี่ สวนนายกฯยังไมทราบวามาหรือไมมา เราเขียน
จดหมายใหทานทั้งสองนี้มา คือนายกรัฐมนตรีกบั คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ใหมาพบเราวันที่
๒๔ เวลาบาย ๓ โมง นี่คุณสนธิก็มาแลว นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องชาติบานเมืองนั่นละ เราก็อยู
อยางนี้ละ มันหากเกี่ยวโยงไปทั่วประเทศเขตแดนจะใหวาไง บวชมาเราก็ไมเคยคิดเคย
คาดเคยฝนวาเราจะไดทําหนาที่อยางนี้
บวชเขาไปอยูในปาในเขาตลอดเวลา ไมเคยสนใจกับเรื่องบานเรื่องเมืองอะไร
สนใจแตอรรถแตธรรมมุง ตลอดเวลาเลย จะเปนจะตาย บิณฑบาตไมถึงหมูบานเขา ไป
นั่งเจาอยูกลางทางเราก็ทํามาพอแลว
เราก็ไมเคยคิดวาจะไดมาเกี่ยวของกับบรรดา

๑๐
ประชาชนทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย แตเวลานี้ไดเกี่ยวแลวโดยตรง ไมตอ งวา
ทางออมละ เอะอะเขานี้แลวๆ เปนอยางนั้นละ นี่ก็เขียนจดหมายไปถึงนายกฯเลย ก็
เพราะกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา เปนผูใหญในชาติบานเมืองเรา เราก็
เขียนจดหมายไปเชิญใหมา มีอะไรๆ พิจารณากัน เอาธรรมเขาเปนเครื่องประสานอยาง
นั้นละ สวนทานจะมาหรือไมมาก็แลวแต แตเรานี้ไดทําแลวสงแลวถึงแลวจดหมาย
เรียบรอย เวลาจดหมายถึงมือทางนี้เขาก็ออกทางวิทยุหรือโทรทัศนใหเห็นจาเลยเดี๋ยว
นั้นเลย ก็เปนอยางนี้ละ เราก็ไมเคยคิดมันก็เปนจนไดอยางนี้ละจะวาไง
ทุกอยางที่เราชวยโลกนี้เราชวยดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมมีคาํ วาฝายโนนฝายนี้
เปนศูนยกลาง อันใดที่ไมดีก็ใหแกไขดัดแปลงไป สิ่งใดที่ดแี ลวก็ใหสงเสริมกันใหดีขึ้น
เทานั้น ความมุงหมายของธรรมเปนอยางนั้น ที่จะใหทาํ การแตกแยกอยางนี้ไมมใี น
ธรรมทั้งหลาย เราจึงไมเคยแสดงอยางนั้น มีแตเรื่องประสานกันเพื่อความแนนหนา
มั่นคง ภาชนะของเราพอราวแลวมันจะแตก ใหรีบประสานเยียวยารักษาจะใชไดตอ ไป
ถาดีแลวก็ใชตอไป ถาอันไหนไมดีใหรีบประสานกันเขาไป ไมใชรีบทําลายเขาใจไหมละ
ธรรมเปนอยางนั้น เราก็ไดอุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถทุกวิถีทาง ซึ่งไมเคย
คิดเลยวาจะไดเปนอยางนี้ทําอยางนี้ มันก็ไดเปนไดทําเสียจนไดนั่นแหละ เราอุตสาห
พยายามตลอดเต็มความสามารถของเรา
กิริยาของเราที่ออกนี้เราพูดไดรอยเปอรเซ็นตเลยวาไมเปนภัยตอโลก ไมมีอะไร
เปนภัย หัวใจนี้เปนคุณลวนๆ แลวเต็มสัดเต็มสวน ในหัวใจดวงนี้ไมมีอะไรเปนพิษเปน
ภัยแมเม็ดหินเม็ดทราย การแสดงออกไมวาหนักเบามากนอย จะออกจากความเปน
ธรรมๆ ทั้งนั้นไมเปนภัยตอผูใด เราก็ไดใชเต็มความสามารถของเราอยางนี้ละ ใครจะ
วาดีวาชั่วอะไรก็แลวแตใคร เราทําสุดความสามารถแลวก็ดีดเลย ถึงเวลาแลวดีดเลย
เขาใจไหมดีดเลย หายสงสัยทุกอยางแลวในหัวใจดวงนี้ ไมหวังอะไรทัง้ หมดแลว
เราชวยโลกดวยความเมตตาลวนๆ จึงไมมีคําวามลทินในหัวใจของเรา เราทําตอ
โลก คิดดูซิพี่นองทัง้ หลายบริจาคทานมานี้ เงินจํานวนสักกี่พันกี่หมืน่ ลานมาหาเรา
สตางคหนึ่งบาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซินะ ทานทั้งหลายจะไปหาตัวอยางมาจากไหน
ผูนํา รับเงินจากพี่นองทัง้ หลายทั่วประเทศไทยมา อยูในความรับผิดชอบของเราผูเดียว
เราก็รับผิดชอบเต็มสัดเต็มสวนไมมีอะไรบกพรองเลย เต็มกําลังความสามารถ
อยางทองคําไดมาแลวก็ยังไมแลว เพราะเห็นความบกพรองในคลังหลวงเราอยู
เกี่ยวกับเรื่องทองคํา เราก็ไดบิณฑบาตออดออนบรรดาพี่นองทั้งหลาย ใหเปนทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึม นี่ก็ไหลมาเรื่อยๆ ทุกวัน ก็เพื่อชาติบานเมืองไมไดเพื่อเรา เพื่อลูก
เพื่อหลานทั้งหลายนั่นแหละ เราดิ้นเพื่อลูกเพื่อหลานไมไดดิ้นเพื่อเรา สําหรับเรานี้พอ

๑๑
ทุกอยางแลว ไมมอี ะไรบกพรอง จึงขอใหพี่นองทัง้ หลายไดมีแกใจรักชาติของตน แลว
พยายามชวยกัน ความพรอมเพรียงสามัคคีเปนสําคัญมาก ความแตกราวไมใชของดี
แตกราวแลวก็พัง ความสามัคคีนี้ประสานกันเขาจนใชไดดีเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาละนะ
ทีนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

