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ไมวาก็ไมเปนไร 
 

 เตียงนอนที่อยูในโกดังเรายังไมไดถามพระ เรื่องเตียงเรื่องอะไรที่มาเต็มอยูที่โกดัง 
จะเอาไปทาอุเทนหรือ ทางจังหวัดชลฯ บานน้ันละเขาให เราคอนขางแนใจเลย เพราะ
ปรกติเราไมเคยขอนั้นขอนี้อะไร เห็นอันน้ีมาอาจจะเปนทางโนนเขาใหมา มีที่ไหนมาเกี่ยว
ของบาง ถาไมมีที่ไหนเราก็แนใจวาจะเอาไปทาอุเทน ตึกเขาจะเสร็จวันท่ี ๑๕ ธันวา เราควร
ที่จะสงไปกอนกอนที่เราจะไปกรุงเทพ อันนี้ก็พวกลูกศิษยทางเมืองชลแหละใหมา พวก
เตียงนอนเตียงอะไร ท่ีเราสงสัยก็คือวาเราไมเคยขอใคร อยู ๆ อันนี้มา จะเปนความเก่ียว
โยงกับใครบาง เราจึงสงสัย คงจะเปนศรัทธาเขาเอง หรืออาจจะไดยินคําพูดเกี่ยวกับเรื่อง
เครื่องอุปกรณโรงพยาบาลทาอุเทนก็ได แตที่จะขอ ใหคนน้ันเอาน้ันเอาน้ีมาเราไมเคย
อยางนี้ เราเช่ือแนเลย กอนที่จะไปกรุงเทพ อะไรท่ีควรจะจัดเสียตอนน้ีเราก็รีบจัด ๆ 
เพราะฉะน้ันจึงยุงบาง กอนจะไปกรุงเทพทีไรก็ตามมักจะยุง เก่ียวกับเร่ืองการจายเงินจาย
ทองอะไรเหลานี้ มันอยูกับเราหมดน่ี แลวอยางอื่นอีกดวย 

เม่ือวานน้ีผาปาศาลาใหญวัดปาบานตาด วันท่ี ๒๔ ทองคําได ๑๐ กิโล ๒๐ บาท 
ดอลลารได ๑,๙๒๘ ดอลล เงินสดได ๑,๑๘๗,๑๔๕ บาท สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี 
๒๔ ทั้งวัน ทองคําได ๑๐ กิโล ๖๐ บาท ๕๖ สตางค ดอลลารได ๒,๓๒๗ ดอลล รวมทอง
คําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๔๐๙ กิโล ยังอีกเพียง ๑๑ วันเราก็จะไปกรุงเทพแลว วันท่ี ๗ ไป
กรุงเทพ ทีนี้ก็เอาทองคําเมื่อวานนี้ไปรวมกัน สวนใหญท่ีตายตัวไวแลวก็คือวา ทองคํา 
๕๐๐ กิโลน้ีบอกทางโรงหลอมเขาเรียบรอยแลวใหหาใหท้ังหมด เขาก็ตอบรับมาแลววาหา
แลว ดูวาวันท่ี ๓ เขาจะจัดใหเรียบรอยหมด พอถึงวันนั้นก็มอบตูมเลย หากวาเรายังไมพอ 
พอมอบเสร็จแลวเราจะมาเคลียรของเราแลวไปแทนเขาปุบเลย ไมมีปญหาอะไรแหละ 

เพราะเวลาน้ีกฐินของเราทุกกองเราไมเคยแตะนะ ๘๔,๐๐๐ กองเปนอยางนอยที่อยู
ในธนาคารเรียบรอยแลวเรายังไมเคยแตะ สวนที่กฐินตกคาง ๆ ตกเขามาเร่ือยเขาเร่ือยเรา
ก็เลยไมนับ นี่ละจนกระทั่งมอบแลวยังขาดเหลือเทาไร ทีนี้เราถึงจะไปถอนเงินสดออกมา
ซื้อทองคํามอบแทนเขา ก็เทาน้ันเอง เหลือจากน้ันเราก็เก็บไวสําหรับงวดหนาดังไดบอกไว
แลว เราจะมอบเปนงวด ๆ แลวก็บอกชัดเจนดวยวางวดละ ๕๐๐ กิโล ไมใหตํ่ากวาน้ันจน
ถึง ๑๐ ตัน พอถึง ๑๐ ตันแลวไมมีละปญหาอะไร ปญหาอะไรไปรวมอยูจุดนั้นหมด อยูใน 
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๑๐ ตัน พอไดถึง ๑๐ ตันแลวเรียกวาโลงไปหมดเลย อะไรจะไดมาเปนกรณีพิเศษก็เปน
วาสนาของชาติไทยเรา ยังไมถอย ยังไดอีกอยู วาสนาชาติไทยเราดีเพ่ิมข้ึนอีก ก็ยอมรับเอา
เร่ือยไป แตท่ีจะใหไปประกาศเหมือนจํานวน ๑๐ ตันนี้ไมแลว วายังไงก็ตองเปนอยางนั้น 
เชื่อถือได พูดอยางนี้ไปอยางนี้เคลื่อนอยางนั้น โอย ไมไดกับเรา ถาวายังไงแลวขาดเลย 

ยิ่งคําพูดอยางที่วาไดออกสนามแลวอยางนี้ เคล่ือนไมไดเลยนะ เพราะทราบกันท่ัว
ประเทศแลว อยางนอยทั่วประเทศ นอกนั้นเมืองนอกก็ทราบอีกวา เมืองไทยเราจะ
พยายามใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ประกาศกองทราบทั่วโลกแลว อยางนี้เคลื่อนไมได
เลย เอา สมมุติวามันไมไดตามนั้น ก็ตองมีเรื่องชี้แจงใหทราบตามเหตุผลใชไหมละ อยู ๆ 
จะลมไปเฉย ๆ ไมได 

สําหรับเงินดอลลารเราคอนขางแนใจ ที่ยังเหลืออยู ๓ ลาน เวลาน้ีได ๗ ลานแลว 
เงิน ๓ ลานกับทองคํายังเหลืออีกตั้ง ๔ ตันกวาน้ี มันจะพอ ๆ กันแหละ พอทองคําเขาถึง 
อันน้ีนาจะถึงหรือเลยดวยซํ้าไป เพราะดอลลารมันก็มาของมันเรื่อยไมหยุด มันมาเปนแต
เพียงไมบอก ไมบอกมันก็เปนดอลลารของมันอยู ทองคําประกาศปาง ๆ ดีไมดีสูดอลลาร
ไมได ดอลลารไมคอยประกาศแตกาวตลอด อยางเมื่อวานนี้ดอลลารก็ได ๒,๓๒๗ ดอลล 
อยางน้ีแลว มันก็มากับทองคํา ทองคําก็ฟาดเสียตั้ง ๑๐ กิโล ๖๐ บาท ๕๖ สตางค มีแต
ใหญ ๆ ทั้งนั้น 

เมื่อวานนี้ทองคําก็ใหญ ดอลลารก็ใหญ เคียงขางกัน เทศนเม่ือวานน้ีไมดีแหละ 
หลงหนาหลงหลัง เรารูของเราเองนะเทศนเม่ือวาน มันเหน่ือย เพราะไมไดพักเลยเมื่อวาน
น้ี พอฉันจังหันเสร็จแลวไปกุฏิ จดหมายนอยมาแลว อานด ูอาว แลวกันเขามาหาต้ังแตเม่ือ
วาน วานน้ีเราไปวัดศรีชมภู เอาของไปทุมลงนั้นเต็มรถเลย อาหารท้ังน้ัน อาว แลวกันยังไง
กันนี ่ วันน้ีตอนเชาเขาถวายอาหารบิณฑบาตอุทิศสวนกุศลถึงผูลวงลับ เรามาก็ขนของใสรถ
ปุบปบ ๆ เม่ือวานน้ีนะ ขึ้นรถไปเลย ไปเอาของเทลงแลวก็พูดกับเขาไมนานนัก รวมเวลา
ทั้งหมดไมเลย ๒๐ นาที เพราะเราก็เล็งทางน้ีอยูนะ คนกําหนดเวลํ่าเวลาไวแลว กลับมาน้ี
ปบ แนะ สักเดี๋ยวไมนานก็ลงไปศาลาไปเทศนมันเหนื่อย 

ความจดความจําเลอะเลือนไปหมด เทศนหลงหนาหลงหลังนะ เจาของรูในเจาของ 
คนอื่นอาจจะรูเวลาเนื้ออรรถเนื้อธรรมไมติดตอกัน น่ันละ พอเทศนไป ๆ มันลืมตรงไหน
มันขาดแลวใชไหมละ ทีนี้ระลึกไมไดมันก็จับใหมตอไป น่ีมันขาด ๆ ดวยความจํามันหลง
ลืม ถาธรรมดาแลวมันจะตอกันไปเรื่อย ๆ เร่ืองราว เม่ือวานน้ีเปนชัดเจนมากเม่ือวานหลง
ลืม เทศนก็ไมไดนานเหนื่อย เทศนไปสะเปะสะปะไปอยางนั้นแหละ เม่ือวานน้ีก็ดูวาเขา
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ออกทางสหรัฐไมใชเหรอ คือเขาเอาโทรศัพทมือถือมาวางจอไว เทศนปบมันก็ออกทาง
สหรัฐเลยวาอยางน้ัน 

โยม  หลวงตาเจาคะ เทศนเม่ือวานมันก็ไดสาระ 
หลวงตา ตรงไหน 

โยม  ตรงที่วาหลวงตาบอกวาพระที่วาไปอยูแลวเทวดาก็อนุโมทนา เสร็จแลวพระ
ก็ภาวนาเอง แตแบบไมเผ่ือแผ แลวก็ไปบอกพระพุทธเจา ก็ไดตรงน้ีทําใหคนเขารูวาพระ
สงฆนี้ตองมาเมตตาเผื่อแผคนใชไหมคะ 
หลวงตา เรื่องของธรรมแทเปนอยางนั้น พระสงฆทานเฉลี่ยเผื่อแผความสุขใหทั่วถึง
กันในบรรดาสัตวท่ัวโลกวาง้ันเถอะ พระพุทธเจาก็ทรงดําเนินมาอยางนี้ พระสงฆทาน
ดําเนินอยางน้ี ที่มีเปรตผีอะไรมาคัดคานวาไมใชกิจของสงฆนี้มันก็สอดปบละซ ิ วาอันนี้ไม
ใชกิจของสงฆ พระทําอยางนี้ไมไดแลวหมดศาสนาไมม ีสงฆไมม ีสงฆตองทํากิจอยางที่วานี ้
ทําประโยชนใหโลกมาตลอดแตครั้งพระพุทธเจามา แลวยังมางัดกันวา อันนี้ไมใชกิจของ
สงฆ 

มันก็สวนหมัดละซ ิอะไรเปนกิจของสงฆ ก็เทาน้ันละท่ีน่ี หนังสือพิมพเหรอกิจของ
สงฆ เอาละนะ เห็นไหม ถาตอยมามันสวนทันทีเลย หนังสือพิมพตัวเพลิดตัวเพลินกับ
โลกกับสงสาร ไมมองดูหัวโลนน้ันเหรอเปนกิจของสงฆ วิทยุ เทวทัตโทรทัศน วิดีโอ 
โทรศัพทมือถือซึ่งเปนเรื่องของโลกเขา เทียบกับธรรมะแลวเรียกวาเร่ืองของสวมของ
ถานวาอยางน้ันเลย น้ันเหรอกิจของสงฆ มันถึงไดมีมากมายกายกองเต็มหองเต็มหับ 
ต้ังหนาต้ังตาจะเสาะแสวงหาขวนขวายกันมามากมาย น้ันหรือกิจของสงฆ ก็สอดเขา
ไปละซิ เขาใจไหม ถาอันน้ีไมใชกิจของสงฆ น้ันเหรอกิจของสงฆ สงฆประเภทนี้สงฆ
ประเภททําลายไมมีศาสนาเหลือเลย จะวายังไง กิจของสงฆประเภทน้ีกิจสังหารพุทธ
ศาสนา น้ีหรือกิจของสงฆ ก็วาอยางน้ันซิ เวลานี้พระสงฆกําลังสงเสริมกิจของสงฆอยางนี้
มากขึ้นโดยลําดับ จนไมมีที่ปลงที่วางเลย มีแตกิจของสงฆเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร 
แนะมันก็สอดเขาไปละซ ิถาไมวาก็ไมเปนไร ถาวาปบมันก็สวนกันเลย 

ที่วา ภพฺพาภพฺเพ วิโลกานํ ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ก็ดูจิตใจผูที่ควรจะหลุดพน ให
หลุดพนไปเสีย น่ันเล็งญาณดู สัตวท้ังหลายท่ีควรจะสงเคราะหมากนอยเพียงไร ก็
สงเคราะหเร่ือย ๆ ไป นี่ละใหรูเสียวากิจของสงฆ ก็ไดเห็นหัวใจของพระไทยเราในคราวน้ี 
เปนยังไงจิตใจ ใจดํานํ้าขุน หรือใจสวางกระจางแจงเต็มไปดวยเมตตาสงสารสงเคราะหโลก
สงสาร ตามทางของศาสดาที่สอนมา ทานสอนมาอยางน้ันน่ีนะ คนมีเมตตาก็เปนธรรม ถา
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ไมมีเมตตาก็ไมเกิด ไมมีความเฉลี่ยเผื่อแผไมมองเห็นใครเลยก็ไมเปน ก็ดังที่พูดแลว
เทวดาเม่ือวานน้ีเห็นไหมละ ทานจะมุงอรรถมุงธรรมเฉพาะตนจริง ๆ โดยถายเดียวเทาน้ัน 
เรียกวาเปนธรรมแลว ก็บกพรองในการสงเคราะหโลกอีก พวกเทวดาเปนโลกวาไง เกิด
ความเดือดรอนข้ึนมาจนเร่ืองราวกระเทือนถึงพระ พระอยูไมไดเลยหนีไป น่ันก็มีในคัมภีร 
พูดนี้ยันไดเลย พูดออกมาจากไหน ออกมาจากคัมภีร ยันไดเลย ๆ ที่จะหาโกหกหลอกลวง
ตมตุนเราไมม ี เราบอกวาเราไมมี พูดตรงไหนขึ้นเวทีไดเลย ถาลงไดพูดแลวไมเปนอยาง
อื่น 

เราก็พ่ึงไดยินขาว ทางสหรัฐเวลาน้ีมีศาสดาองคใหมข้ึนไปแทน ยอนเขาถึงเมือง
ไทยเราเหลาน้ีท้ังหมดน้ันแหละ เรียกวาศาสดาองคใหมก็ไดนะ ศาสดาพระพุทธเจาน้ันเปน
ศาสดาองคหน่ึง ศาสดาเทวทัตอันหน่ึง มันเปนคูตอสูกันมาแตไหนแตไร น่ีเราก็ทราบเร่ือง
ราวเปนมายังไง คัดคานธรรมพระพุทธเจา เอาธรรมสด ๆ รอน ๆ ศาสดาองคใหมของตัว
เขาไปเหยียบยัน ๆ เขาไป เขาไปคัดคานตานทาน เราก็ไดยินมาอยางน้ัน แตยังไมชัดเจน
นักก็บอกวายังไมชัดเจนนัก เราก็พูดตามน่ีนะ ที่คัดคานธรรมพระพุทธเจามาโดยลําดับ ขึ้น
ขอไหนคัดคานขอนั้น ๆ เรียกวามหาภัยทําลายพุทธศาสนา เวลาน้ีกําลังเร่ิมอยูทางสหรัฐได
ยินวาอยางง้ันนะ เรายังไมชัดเจนมากนะ ถาชัดเจนขนาดไหนจะออกขนาดนั้น เราทราบ
เพียงแคนี้เราก็ออกเพียงแคนี้กอน 

แตเทาท่ีฟงตามคําบอกเลามาน้ีรูสึกวาเปนมหาภัยตอพระพุทธศาสนาอยางย่ิง เรียก
วาลบลาง ๆ ทุกแงทุกมุมของศาสนธรรม ที่แสดงออกไปดวยความราบรื่นดีงามตอสัตว
โลกท้ังหลาย อันนี้มาปดตันกันเลย ๆ ไมใหธรรมกาวเดิน จะใหมีแตพวกเทวทัตมหาภัย
กาวเดินเหยียบสัตวโลกใหแหลกเหลวไปหมด ทั้ง ๆ ที่ศาสนามีอยูก็ถูกลบลงทะเลไปหมด
เลย เวลาน้ีกําลังเร่ิมไดยินแลวอยูทางโนน เราไดยินแคน้ีเราก็พูดแคน้ีเสียกอน ถาไดยินแค
ไหนจะออกแคนั้น เร่ืองธรรมน้ีไมมีรอ ออกไดอยางสะดวกสบายไมสะทกสะทาน น่ีเราพ่ึง
เริ่มไดยิน ก็ปลอยไปอยางนั้นเสียกอน 

เร่ืองอรรถเร่ืองธรรมเรามีมาจากศาสดา เฉพาะองคปจจุบันนี้ก็ ๒๕๐๐ กวาป เอา
ฟงใหเต็มหู คิดใหเต็มใจชาวพุทธเรา เรื่องอะไรที่จะมาขัดมาขวางตอทางเดินของศาสดา ที่
สอนไวแลวโดยถูกตอง ใหปดออกทันท ีอยาเอาเขามาใกลชิดติดพันกับตัว จะเปนภัยอยาง
หาท่ีเปรียบไมไดเลย ธรรมพระพุทธเจาสอนมามากเทาไร ใหพากันจําเอาก็แลวกัน น่ีเราได
ฟงมาอยางนั้นเพียงขนาดนี ้ เราก็มาเลาใหฟงแคน้ี ตอไปมันเปนยังไง ความเคล่ือนไหวน้ี



 ๕ 

ออกมายังไง ๆ เร่ืองราวมันจะติดตามมาเร่ือย ๆ มาถึงเรา ทางนี้ทราบยังไง ควรที่จะพูดยัง
ไงบางก็พูดไดเอง ไมยาก 

โยม  หลวงตาเจาคะ ถาอยางน้ีเราไมรู พระที่สอนมาผิด ๆ อยางนี้นะคะ แลวเรา
กราบอยางน้ี ก็เทากับเราไมไดกราบพระองคน้ันเลยใชไหมเจาคะ 
หลวงตา ก็เรากราบพระพุทธเจา 
โยม  สมมุติวาองคนี้พูดอยางนี ้ก็เทากับตองขาดจากความเปนพระซิคะ 
หลวงตา ใครขาดจากพระ 
โยม  ที่สอนผิด ๆ มา 
หลวงตา ผิดนอยขาดนอย ผิดมากขาดมาก ผิดหมดขาดเปนพระหมด เขาใจไหม มัน
เปนขั้น ๆ เหมือนผาขาด ผาขาดเล็กนอยไมเปนไรนุงไปก็ไดอยู ขาดมาก ๆ จนมองเห็นหี
เห็นหําน้ีอยานุงนะ เอา ก็อยางนั้นซิ ภาษาธรรมพูดใหตรง ผิดหรือนี่ที่พูดอยางนี้ใชไหม 
เมื่อมันขาดมากก็เปนอยางนั้นใชไหม นี่ละถูกตองภาษาธรรม กิเลสมันปดโนนปดน้ีเปนบา 
น่ันละภาษากิเลสกับภาษาธรรมจึงเขากันไมได เวลาน้ีเรากําลังเปดภาษาธรรมออกใหพ่ีนอง
ทั้งหลายไดทราบทั่วถึงกัน เปดออกมาตามหลักความจริง ๆ ไปเลย จึงเรียกวาธรรม ไม
สะทกสะทานเร่ืองธรรม กิเลสน้ันหลบน้ันหลบน้ี เพราะมันไมจริง มันปลอมกิเลส ธรรมน้ี
จริง ตรงไปตรงมา 
 

อานธรรมะหลวงตาวันตอวันไดที ่www.luangta.com 


