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 เมื่อวานนี้ทองคําได ๕ บาท ๔๐ สตางค ดอลลารได ๔๐ ดอลล ทองคําเราเวลาน้ียัง
ขาดอยูอีก ๑๔๔ กิโล ๒๕ บาท ๙๕ สตางค จะครบจํานวน ๕๐๐ กิโล รวมทองคําที่ไดแลว
เวลาน้ี ๕,๔๑๕ กิโล ระยะน้ีท่ีเราจะตองถอนเงินมาซ้ือทองคําใหครบจํานวน ๕๐๐ กิโล ก็จะ
ตองถอนประมาณ ๒๐ ลาน (เขาคํานวณวา ๔๕ กิโลที่ยังขาดอยู) เวลาน้ียังขาดอยู ๔๕ กิโล 
แลวเราจะถอนเงินมาซื้อทองคําใหได ๔๕ กิโล เปนจํานวนเงิน ๒๐ ลาน เงินในจํานวนของ
กฐิน ๘๔,๐๐๐ กองนั้น ทางกรุงเทพฯ มี ๖๖ ลาน เศษอะไรเราไมนับ เราจําไมได เราจําได
แตหัวใหญ เอาหัวใหญเลย ที่กรุงเทพฯ มี ๖๖ ลาน อุดร ๗๖ ลาน รวมเปน ๑๔๒ ลาน  

เราจะถอนออกมาหากวาทองคําเราไมพอ ตามท่ีทราบอยูเวลาน้ี ขาดอยูเทาไร 
(ตามบัญชีนี ้ ๑๔๔ หลังจากน้ันแลวก็จะเหลือแค ๔๔ กิโล เพราะแบงกชาติเขาจะถวาย
หลวงตา ๑๐๐ กิโล วันท่ี ๑๐ ธันวาฯ ครับ) น่ันแหละท่ีเหลือจากน้ันจะเปนภาระของเงินใน
ธนาคารประมาณสัก ๒๐ ลาน เราพูดในเวลาน้ีนะขาดอยูอีกจํานวน ๔๔ กิโล ใน ๔๔ กิโลน้ี
เราจะไดถอนเงินมาประมาณ ๒๐ ลานมาซื้อทองคําอันนี้ คําวาไปถอนเงินก็คือ เงินจํานวน 
๘๔,๐๐๐ กอง ซ่ึงมีอยูเวลาน้ี ๑๔๒ ลาน คืออุดร ๗๖ ลาน ทางนูน (กรุงเทพฯ) ๖๖ ลาน  

นี่เราจะไดถอนออกมาอีกประมาณ ๒๐ ลาน เอามาซื้อทองคําที่ขาดอยูเวลานี้ นี่พูด
ในปจจุบันนะ แตเราคิดเฉย ๆ คิดวาจะไมไดถอนแหละ เพราะมันจวนเขา ๆ ทุกวัน ถาไม
ไดถอนแลวเรียกวาเงินจํานวนท่ีวาน่ีท้ังหมด ๑๔๒ ลาน จะใหอยูธนาคารตอไป แลวเราจะ
ถอนออกไปซื้อทองคํางวดตอไป คือเงินนี้สงวนเอาไวเพื่อทองคํางวดตอไป เพราะฉะนั้นไม
จําเปนที่ควรจะถอน เราก็ไมอยากถอนนะ แตเราคิดไวจะเปนลม ๆ แลง ๆ ก็ตาม แตเรา
คิดวามันจะไมไดถอนนะ เราวาง้ีนะ เต็มปงเขาเลย  

เงินจํานวน ๘๔,๐๐๐ กองของกฐินนั้นก็เรียกวา อยูน้ันเลย ออกเวลาจําเปน งวด
หนา คืองวดหนาจะใหได ๕๐๐ เหมือนกัน น่ีเราไดประกาศแลวในงวดตอไป ๕๐๐ เหมือน
กัน จนครบจํานวน ๑๐ ตัน กําหนดไวแลว ดอลลารเราก็ไมคอยคิดอะไรมากนัก เพราะเรา
คอนขางแนใจวาจะไดถึง ๑๐ ลาน ซึ่งเวลานี้ก็ได ๗ ลานแลว ท่ีเราเอาเขาคลังหลวงไมถึง 
๗ ลาน ขาดอยูเล็กนอย แตท่ีในบัญชีของเรามารวมแลวมันมากกวา ๗ ลานไป เราจึงแนใจ
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วาถึงวันเวลาท่ีทองคําเราครบจํานวน ๑๐ ตันแลว ดอลลารน้ีคอนขางแนใจวาจะไดถึง ๑๐ 
ลาน อันนั้นทองคํา ๑๐ ตัน อันน้ีจะ ๑๐ ลาน เคียงขางกันไป 

น่ีไดกําหนดแลววันท่ี ๗ ลงกรุงเทพฯ กอนลงกรุงเทพฯ น้ีเคลียร จายเงินละซิ ของ
เลนเมื่อไร อันไหนมากอนมาหลัง พิจารณาเรียบรอย ๆ เม่ือตกมาปบน่ีก็รีบจาย ๆ เสร็จ
แลวก็ไปกรุงเทพฯ พอไปกรุงเทพฯของตกมาทีหลังก็ตองรอไวจนกระทั่งเรากลับมา จะจาย
ได เปนอยางน้ันเร่ือยมา เพราะฉะนั้นกอนที่เราจะไปกรุงเทพฯ น้ีเราจึงตองเคลียรใหเรียบ
รอยกอนถึงไป นี่ก็ยังเสี่ยงกันอยู เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร โรงพยาบาลศูนยอุดร ที่สั่ง
ไปเวลาน้ี เพราะเปนเวลานานแลว มันนาจะตกมาในระยะน้ี จวนเต็มท่ี เราก็มีกําหนดท่ีจะ
ลงกรุงเทพฯอยูแลววันที่ ๗ ถามากอนหนาน้ีก็สะดวก จายปงแลวไปเลย  

พอเราลงไปกรุงเทพฯปบแลวของตกมานี้จะตองเสียเวลาอีกนาน กวาจะไดจายเงิน
ใหเขา เพราะเงินเขาเปนเงินหมุน เราเห็นใจเขาน่ีนะ เราไมอยากใหเสียเวลํ่าเวลาไปนาน 
เม่ือควรจะไดจายตามเวลาอันควรมีอยู วาง้ันนะ จึงตองวิตกวิจารณ กําลังรอส่ังนานแลวนะ 
อันหนึ่งจายไปไมถึงอาทิตยละมั้ง ถาเราอยูน้ีไมมีปญหาอะไรแหละ เวลาออกจากน้ีไปแลวซิ
เปนปญหา นี้ก็เครื่องมือตา เขาก็ทําตามท่ีเราส่ัง สั่งอยางเด็ดขาดดวยนะ ไมไดสั่งออน ๆ 
แอ ๆ นะ สําหรับเคร่ืองมือตา เราสั่งอยางเด็ดขาดตลอด คือไมใหเสียเวลํ่าเวลาของหมอ
และเสียกาลเวลา ดีไมดีตาบอดกอนก็ได เวลาเครื่องมืออะไรไมมี ควรจะซอมใหรีบซอม 
ถาซอมไมไดใหรีบสั่งใหมมา อยารอ แลวในเคร่ืองมือทางตาไมวาเคร่ืองใด เรียกวาเรา
ปวารณาหมดแลว ถาตองการเครื่องอะไรที่มีความจําเปนที่จะตองสั่งมาใหสั่งเลยๆ เรา
บอก พอตกมาแลวเอาบิลสงไป ไมตองไปขออนุญาตจากเรา  

เม่ือเร็ว ๆ สักอาทิตยหนึ่งมั้ง เคร่ืองตรวจตา เปนเคร่ืองสําคัญ ๑,๕๐๐,๐๐๐ มาถึง
ปบจายไปเรียบรอยแลว เขาสงบิลเขามาเลย สวนเคร่ืองมือตาหมอตรวจคุณภาพเขารับรอง
ไวแลว ตาน่ีเรียกวารอยเปอรเซ็นตเลย เราบอกจนกระท่ังถึงเราตาย เราวาง้ีเลยนะ คือ
ปวารณาเปดโอกาสใหต้ังแตตกลงกันเรียบรอยแลว หลังจากเราไปผาตาเรามา ตาของเราก็
เปนตนเหตุ ก็รูสึกมีผลดีเหมือนกันนะ พอตาเราผามาแลวสวางเห็นชัดเจน มาอยูวัดเพียง
สามวัน เขาโรงพยาบาลเลย เชิญหมอมาประชุม มาหมดหมอ ประชุม จะเอาใหญคราวน้ี 
เราวาง้ันเลยนะ มาก็ประชุมเรื่องตา  

รวมกันแลวก็เรียกวาปุบปบเอาเลย หมอก็รับรองถึงเรื่อง วาหมอไมครบเพราะ
เครื่องมือไมพอ หมอจะรับรองใหวาหมอมาครบ ขอใหเครื่องมือตาพอ เทาน้ีก็เอาครบ 
เอากันเลยนะ สั่งตั้งแตบัดนี้โดยดวน ซัดกันเลยตูมตาม ๆ ฟาดสัก ๑๐ ลานกวาปงปง ๆ 
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นะ จากน้ันก็คอยเก็บมาเร่ือย ตั้งตนทีแรก ๑๐ ลานกวา ตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ แลว
จนกระทั่งถึงเราตาย เครื่องตานี้จะบกพรองไปไมได เราบอกอยางเด็ดขาดเสียดวย เพราะ
เราเห็นความจําเปนของพ่ีนองเราท้ังหลายท่ัวทุกแหงทุกหน เฉพาะโรงพยาบาลศูนยอุดร 
เรื่องของตานี้ ทางนูนก็ยอมรับวาสูทางนี้ไมไดเรื่องตา ทางนูนก็มาอาศัยทางนี้เรื่อย ๆ ไม
คอยขาด  

คือทางนี้เครื่องมือทั้งใหมเอี่ยม ครบครันทุกอยาง ไมมีบกพรอง ทางนูนจึงมาขอ
เร่ือย บางทีมันสึกมันหรอบาง อะไรบาง ไมคอยดี คุณภาพไมดี ก็มาทางนี้เรื่อย ก็ได
ประโยชนมากมาย วันหน่ึง ๆ คนมาตรวจตาน้ี โถ ยังมากกวาคนมานั่งนี้อีก ทั้ง ๆ ที่หอง
อื่นไมคอยมีคนนะ หองคนไขไปตรวจไมคอยมีคน แตหองตานี่ไปทีไรมืด เราจึงไดถาม 
ทําไมในหองมาทีไรเห็นแนนอยูตลอดเวลาคนไข แตหองอื่นๆ ไมคอยเห็นมี เปนเพราะ
อะไร โอ หองนี้เรียกวาเปนหองพิเศษก็ได เรื่องตานี้จะมีเฉพาะที่นี่ กับศรีนครินทรแหง
เดียว วาง้ันนะ  

เพราะฉะน้ัน คนท่ีมาตรวจตาจึงมาหมดแถวน้ี มารวมน้ี วันหน่ึง ๆ น่ีหลายจังหวัด 
ออ เราก็เขาใจ แลวท้ังหมดน้ีตรวจครบไหมวันหน่ึง ครบ เขาวาอยางง้ีเลย  คือถาไมครบ 
เราก็เปดโอกาสแลว ใหส่ังเคร่ืองมาตรวจอีก บอกวาครบ ทันท้ังน้ันแหละ เต็มอยูนี้ทุกวัน 
น่ีเราเห็นคุณคาของตาคนมากมาย เราจึงคิดยอนหลัง โอ ตั้งแตกอนที่เรายังไมไดสั่งเครื่อง
มือตานี ้ คนคงตาบอดเยอะนะ คือไดเครื่องมือแลว ชวยคนไมใหตาบอดเยอะนะ น่ีแหละ
เราจึงไดคิดยอนหลัง เพราะฉะน้ันจึงเปดโอกาสเลย สําหรับโรงพยาบาลศูนยอุดรเปดไว
สองแหง หน่ึง ตึกที่เราสรางสองชั้น ดูเหมือน ๖๐ เตียง ใหครบหมด แลวในบริเวณน้ีอะไร
มีความจําเปน ใหสรางข้ึนมา เราจะใหท้ังหมด ตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้  

ถึงกาลซอมแซมดัดแปลงที่ตรงไหน อะไรไมดี เราจายใหหมดๆ หรือจะสรางหรือ
ตอเติมอะไรที่ไหน เอา ทําเลย เราให จนกระทั่งทุกวันนี ้ นี่แหงหนึ่งกับตา โรงพยาบาล
ศูนยฯนะ ที่วาตึกคนไขสองชั้นนี้ ทีแรกเขาขอมาสองชั้น เราก็ใหสองช้ัน ทีนี้เวนไปเพียงป
เดียวมาขออีกแลว ไมพอกับคนไข คนไขสวนมากอุบัติเหต ุตึกนี้ตึกอุบัติเหต ุเมื่อเขามาขอ 
เราก็ตองเอาชางเอาแปลนเขามา เขาบอกวาไมได นี้ไดกําหนดเพียงสองชั้น ถาเปนสามช้ัน
พัง ตกลงเลยไมได เพราะฉะน้ันจึงไดเปดโอกาสใหเขาท่ีจะสรางอะไรตอเติมในบริเวณน้ี 
เราบอกอยางงั้น เราใหท้ังหมด น่ีแหละเร่ืองราวเปนอยางง้ัน ทีแรกเราวาจะตอช้ันสามให
อีก มันไมไดนะ 
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น่ีเราพูดเฉพาะจุดสําคัญนะ ในโรงพยาบาลน้ี หองนั้น ๆ ที่ชวยทั่วไปหมด แตที่ไม
สําคัญเราไมพูดเฉย ๆ ท่ีสําคัญจริง ๆ คือสองแหง ตาหนึ่งกับตึกคนไขอุบัติเหตุ เต็มไป
หมดเลยนะ นี่มันถึงวาไมพอ ๆ  ท่ีชวยมาก ๆ โรงพยาบาลศูนยฯ ก็เพราะเปนจุดศูนย
กลาง หล่ังไหลมาน้ีหมด เราจึงไดชวยเปนพิเศษ ๆ  เร่ือยนะ มาก โรงพยาบาลศูนยฯ เปน
ท่ีหน่ึง เราจะเรียกวาท่ัวประเทศไทย โรงพยาบาลศูนยฯเปนท่ีหน่ึง ท่ีชวยมาก เพราะมันจํา
เปน ๆ ตลอดเวลา 

น่ีเราก็คอยเบาใจไปเร่ือย ๆ ทองคําเรานะ ในจุดนี้ก็ขาดอยูเพียง ถาคิดเปนเงินก ็
๒๐ ลาน เราคิดวาจะไมไดไปกวนเงิน ๒๐ ลาน มันจะกวนตามกระเปาเสียกอน ไปหาออด
ตรงนั้น ออดตรงนี้ ไดเทาไรมาพอ มันจวนเสียกอน ลูกศิษยเรายกน้ิวใหเลย เราพูดจริง ๆ 
นะ เราไมไดพูดเลน เรื่องธรรมะตองเปนอยางนั้น เราเคยปรากฏประจักษในตาในจิตของ
เรามาพอแลว คร้ันเวลาหัวหนาหลับครอก ๆ บรรดาลูกศิษยลูกหาก็พลอยหลับครอก
แครก ๆ ไปดวย พอหัวหนาแอม เทานั้นก็คึกคัก พอหัวหนาบอกเอานะ พรึบเดียวหมด
เลย เห็นไหมละ น้ีเปนลําดับมานะ  

เพราะฉะน้ันเราเช่ือกอนแลว ๒๐ ลาน นี่คงจะไดนอนหลับครอก ๆ สบายแหละ 
มันจะไปเอาตามกระเปากอน ตามกระเปามันจะออกมา ๒๐ ลานนี่คิดวาจะไมไดถอน 
เพราะจวนเขามา มันก็พรึบ ๆ เอาเลย แตน้ีมันเสียตอนหน่ึงท่ีวาเรา ไปกรุงเทพฯกระชั้น
เวลาเกินไป ไปวันที่ ๗ วันท่ี ๘ เผาศพ วันท่ี ๙ ปรึกษาหารือกัน วันท่ี ๑๐ ก็เปนงาน ถา
หากวาเราไปกอนหนาน้ันบางเล็กนอยน้ีจะพอ ไมพอก็จะเหยียบเขาไปเลยแหละ เหยียบฝง
เขาไปเลย เหยียบแคมเขาไปเลย นี่ยังไงก็จะพออยูนั้นแหละ เราคอยเบาใจไป  

พอไดนี้แลวก็ ๕ ตันกับ ๕๐๐ กวากิโลแลว ก็ยังอีก ๔๐๐ กวากิโล ตองไดชาติไทย
เรา ชวยชาติของตน จะไมยอมใหใครดูถูกชาติไทยเราไดเลย ชาติไทยเราเปนคนไทยรอย
เปอรเซ็นตดวยกัน รักษาเปนความรับผิดชอบทุกอยางในชาติไทยของเราเองรอย
เปอรเซ็นตเหมือนกันหมดแลว จะยอมใหใครมาดูถูกเหยียดหยามงาย ๆ เหรอ เอากันตรง
น้ีละนะ เวลาน้ีเปนเวลาจําเปน ตาโลกเขามองจองเขามา เขาจองเขามา ถาควรชมเขาจะชม 
ถาควรตําหนิเขาตําหนิ ถาควรเหยียบเขาเหยียบเลย ทีน้ีเราก็มีเคร่ืองมือสําหรับรับ พอเขา
จองเขามาตีหนาผากกอนแลว นี่ขาไดมาอยางนี้ พอจองเขามาตีหนาผาก นี่ขาไดมาอยางนี้ 
ๆ มันมีเคร่ืองรับกันน่ีนะ น่ีละเมืองไทยเรา รับผิดชอบอยูในเมืองไทยเรา เอาใหไดวาง้ัน
เลย 
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พอได ๑๐ ตันน้ีแลว หลวงตาจะเบาใจ เพราะหลวงตาไปดูทองคําเอง ท่ีมันหวาด
หวั่นอยูตลอด จึงตองไดมากวนพี่นองทั้งหลาย แตจํานวนเทาไร ๆ เราไมบอก ทั้งที่ไปไว
เมืองนั้นเมืองนี้มีอยูหลายแหง เมืองน้ันเทาน้ัน ๆ ตามแตความจําเปนในการซ้ือขาย แลว
ติดหนี้ติดสินกัน เพื่ออันนี้เปนเครื่องประกันเอาไว ๆ แตละประเทศที่ใหญ ๆ ซ่ึงเราทําการ
คาขายติดตอเขาเรื่อยมา ทองคําของเรามีไวทุกประเทศนะ ตามจํานวนหรือตามประเทศท่ี
มีมากนอย การติดตอมีมากนอย ทองคําเราตองเปนประกัน ๆ  

ทีน้ีเวลายนเขามา ประกันในเมืองไทยเรามีเทาไร น่ีซิใจเรารูสึกมันแหวว ๆ  ตั้งแต
ไปเห็นทองคําแลว จึงประกาศปางตั้งแตบัดนั้นมาเลย เพราะฉะน้ันจึงวา เอาใหไดนะ จุดนี้
เปนจุดสําคัญมาก จะอุดใหได ใหเต็มเทียว ถาถึงน่ีแลวเราสบาย หายหวง พอเปนพอไป 
หายใจโลงปอด ถึงจะไมเต็มปอดก็โลงปอดในขั้นนี้ เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา ไมมีใคร
ดูถูกเหยียดหยามกันไดงาย  ๆ ถาลงไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ประจําเมืองไทยเปนหัวใจ
ของชาติไทยเต็มขั้นในตอนนี้แลว เสมอกับประเทศท้ังหลาย วาง้ันเลยนะ  

น่ีดอลลารเราก็จะเขา ๑๐ ลานแหละ อันนี้ที่กลาวมาทั้งหมด เราจะไดในเวลาน้ีเทา
น้ัน เปนเวลาท่ีเหมาะสมทุกอยาง เหตุการณเหมาะสมมาก ความจําเปนอะไร ๆ เหมาะสม
กับการท่ีเราชวยชาติไทยในคราวน้ี จึงควรใหไดในคราวน้ี ถาไมไดคราวนี้จะไมมีหวัง กอน
หนามาน้ีเราก็เห็น อยู ๆ ใครจะมีแกใจเอาทองคํามาใหคลังหลวง แลวตอไปมันก็แบบ
เดียวกัน เวลาน้ีเปนเวลาจําเปนมากท่ีสุด คนท้ังโลกเขาก็ทราบ หาท่ีตําหนิไมไดวาเราชวย
ชาติไทยของเรา อะไรจะเปนมงคลหนาแนนตอชาติไทยของเรา เราหามาน้ีเปนมงคลมา
ตลอดใชไหมละ น่ีเรียกวาสมเหตุสมผล จึงยังไงขอใหไดทองคําในคราวนี้ และดอลลารก็
เคียงขางกันไป เราจะเปนท่ีพอใจ พอจากน้ีแลวจะไมมีเวลาไดนะ ไมวาทองคําดอลลารจะ
ไมไดทั้งนั้น จะไดเวลาน้ี จึงรีบตักตวงเอาเสียเวลาควรท่ีจะไดอยางน้ี 

ทานท้ังหลายอยาลืมนะ อะไรก็ตามความเคล่ือนไหวในโลกน้ี จะมีความสงบรม
เย็นหรือหวาดหว่ัน พร่ันพรึงหรือเกิดความเดือดรอนระสํ่าระสายท่ัวประเทศไทยน้ี 
เพราะอะไรเปนตนเหตุ อยาลืมจุดน้ีนะ ตนเหตุคืออะไร คือใจ น่ัน ถาใจไมมีอรรถมี
ธรรมเขาแทรกบางเลยน้ี โลกจะกวางขนาดไหนกองฟนกองไฟความทุกขท้ังหลายจะ
กวางขวางลึกซึ้งตาม ๆ กันไป ไอเรื่องกิเลสจะไมยอมออนขอกับใครเลย จะทําใหสัตว
โลกเดือดรอนทั่วหนากันไปหมด คือกิเลสมันกินไมพอมันดีดมันดิ้นไมพอ เมื่อดีดดิ้นไม
พอก็ตองกระทบกระเทือนกัน สัตวโลกมนุษยอยูรวมกันตองกระทบกระเทือน จะใหได
อยางนี้ใหไดอยางนั้น มีการแยงการชิงกันเปนธรรมดา แลวก็กระทบกระเทือนกันได เพราะ
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กิเลสไมมีใครวายอมออนขอ ไมมีใครยอมแพนะ มีแตจะเอาอยางนั้น ๆ สุดทายก็กระทบ
กระเทือนกัน น่ีความไมมีธรรม  

ถาความมีธรรมแลว รูจักความพอเหมาะพอดีดวยกันทั้งนั้นละโลกเรา เขาก็รูจัก
ประมาณ เรารูจักประมาณ คนมีธรรมตางคนตางรูจักประมาณดวยกันแลว อยูดวยกัน
ความเดือดรอนก็ไมมาก เพราะมีน้ําดับไฟคือธรรมเปนเครื่องระงับใหอยูในความพอด ี
แลวโลกน้ีสงบรมเย็นนะ เราอยาเขาใจวาโลกจะมีความเจริญรุงเรืองดวยอํานาจของกิเลส ที่
เปนอยูเวลาน้ีเพราะอํานาจของกิเลส ตางคนตางดีดตางดิ้นทุกสิ่งทุกอยาง มีราคํ่าราคาไป
หมด แตคนน้ันลดราคาลงดวยทางใจไมทราบกันนะ แลวจะยกอันนั้นขึ้นยกอันนี้ขึ้น เมื่อใจ
ไมมีราคํ่าราคายกขนาดไหนมันกลับมาทับหัวใจน้ีแหละ หาความสุขไมไดนะ  

ถามีธรรมแลวจะสูงขึ้น ๆ ถึงเราจะอยูต่ํา ๆ ก็ตาม แตจิตใจของเรามันสูงครอบไป
หมด ความสุขความเจริญ ความสงบรมเย็นจะครอบไปดวยกันกับใจท่ีมีธรรม อันน้ีเปน
ของสําคัญมากนะ อยาลืมใจนะ โลกเวลาน้ีหางเหินกับธรรม แทบจะวาไมมีวาง้ันเลยนะ 
เพราะฉะน้ัน มันถึงรอน ใครจะวาเมืองไหน ๆ เจริญรุงเรืองขนาดไหนอยามาอวดธรรมนะ 
ธรรมครอบไปหมดแลว มีแตกิเลสอวด อวดดวยความตาบอดหูหนวก ดวยความหลับหู
หลับตาชนกัน ๆ จึงมีแตความทุกขความกระทบกระเทือนเดือดรอนเต็มแผนดินโลกอันนี ้
น่ีละกิเลสพาหลับหูหลับตาแลวชนกันดะไปเลย มีแตใครก็จะเอา ๆ ก็ชนกันเรื่อย แตถามี
ธรรมมีเหตุอันควรไมควรเทียบกันเขาไป 

ของทุกอยางในโลกอันนี้บกพรองที่ตรงไหน ถาพูดตามความจริงตามหลักธรรม
แลวไมไดบกพรองนะ มันบกพรองที่หัวใจของสัตวโลกวาไดไมพอ เอาไมพอ กินไมพอ ใช
ไมพอ ทุกสิ่งทุกอยางเปนเรื่องของกิเลสพาใหหิวโหย จึงไมมีอะไรพอในโลกนี้ หามามาก
กวานี้ก็ไมพอ นี่ละอํานาจของกิเลส อยาพากันดีดกันดิ้นจนเกินเหตุเกินผล โลกทั้งโลกไมมี
ใครเกินมนุษยเร่ืองความฉลาดแลว ควรจะปรับปรุงจิตใจ ยิ่งประเทศใหญ ๆ เทาไรควรจะ
รูจักน้ําใจของประเทศนอย เชน ผูใหญเห็นใจเด็ก นั่นฟงซ ิ แตทําไมเราเปนประเทศใหญ 
ๆ ไมเห็นใจประเทศเล็กประเทศนอย มีแตจะบีบบี้สีไฟใชไมไดนะ ตองมีธรรมเปนเครื่อง
รักษาดูแลกัน มันก็อยูเปนสุข 

วัตถุสิ่งของทั้งหลายไมอด มันอดที่จิตใจเรามันไมพอ ดีดด้ินเอาเสียจนโถ จนจะเอา
ใหตาย นี่ละใจมันดีดมันดิ้น สมบัติเงินทองมีกองเทาภูเขา กองไฟเผาที่หัวใจหาความสุขที่
ไหนม ีไมมี น่ันนะ ถาความสุขภายในหัวใจมี เราอยูในรมไมเราก็สบาย มันสบายท่ีหัวใจนะ 
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เราอยาเขาใจวาสบายดวยวัตถุสิ่งของเงินทองมีมากมีนอย อยาไปเขาใจผิด ไมไดเรื่องทั้ง
น้ัน เหลวไหลไปตลอดนะ  

ถาหัวใจอบรมธรรมใหรูจักความพอดิบพอดีทั้งเขาทั้งเรา สมบัติเงินทองขาวของใน
โลกนี้มีพอใชแลว เอา ใชกันไป การติดตอซื้อขายใหรูจักประมาณ ใหมีความเห็นอกเห็นใจ
กัน ใหมีเมืองพออยูบาง พักเครื่องบาง อยาใหมันเตลิดเปดเปง ติดเครื่องแลวดับไมลง 
แลวไมยอมดับดวย นี่ละไฟเผาโลกมันเดือดรอน โลกเวลาน้ีเดือดรอนขนาดไหน ตรงไหน
เจริญเอา วามาซิ เอามาอวดธรรมสักหนอยนะ มันไมเห็นม ีมีแตความเดือนรอนวุนวาย ถา
โลกตางคนตางปรับปรุงความเขาใจ อยาเอารัดเอาเปรียบ การซ้ือการขายไมวาผูใหญผูนอย
ใหเอาพอเหมาะพอดี การซื้อการขายก็หวังกําไรไปขางหนา อยาเอาเกินเหตุเกินผลเกินเขต
เกินแดน การไดกําไรพออยูพอกิน พอเปนพอไป เขาซื้อไปก็เพื่อไปเปนประโยชนแกเขา ผู
ขายไปก็เพื่อเปนประโยชนแกตน ก็ใหแบงสันปนสวนกันพอดิบพอดี โลกน้ีเย็นนะ  

ถาตางคนมีแตจะเอาใหมาก ๆ ใครจะเปนเศรษฐีนํ้ามหาสมุทรมาโกยเงินใหเศรษฐี
รายไมพอนั้นพอละ หาไมพอ เพราะความโลภมันครอบมหาสมุทร อยาวามหาสมุทรน้ี
กวางขวางนะ มันสูความโลภของสัตวไมได ความโลภของสัตวน้ีกวางขวางมาก ลึกซึ้งมาก
วัดไมถึงเลย เพราะฉะน้ันจึงเอาธรรมเขาไปวัด   อยางอื่นวัดไมถึง   ถาเอาธรรมเขาไปวัด
แลวจะรูความพอเหมาะพอด ีโลกน้ีจะมีความรมเย็นท้ังประเทศใหญประเทศเล็ก ทั้งผูใหญ
ผูนอยทั่วถึงกัน พอดิบพอดี นี่ละพากันจําเอานะทุกคน  

โห.ธรรมเปนของเลนเมื่อไร น้ีเราพูดจริง ๆ ดูโลกมันดูแตเราคนเดียว ถาพูดออก
คําไหนเขาก็จะหาวาหลวงตาบัวเปนบา ๆ ไปหมด เราก็ไมเปนบาอยูแลวจะไปอยากเปนบา
หาอะไร เขาใจไหม เราก็มีแตดูไปสลดสังเวชไปเทาน้ันละ มันมีแตความเดือดรอน หา
ความสงบรมเย็นไมได เพราะอํานาจแหงกิเลสความโลภ ราคะตัณหา ความโกรธข้ึนตรง
กลางแหละ เมื่อไมสมใจทั้งสองอยางนี้แลว ความโกรธ ความเคียดแคน ความกระทบ
กระเทือน ไฟเผาพินาศในจุดกลางน้ี ความโกรธ น่ีละตัวสําคัญอยูตรงน้ี ถามีธรรมแลว
พออยู พอเปนพอไป ไมวาอะไรก็ตามมีน้ําดับไฟ ๆ พอดิบพอดีไปทุกหนาที่การงาน การ
เคลื่อนไหวของมนุษยขอใหมีธรรมเปนเครื่องระงับดับ มีน้ําดับไฟไปพรอมจะไมเตลิดเปด
เปงนะ จะพอดิบพอดี พากันจําเอานะที่พูดนี่  

แลวคําวาพอดีเปนยังไง พอดีเปนขั้น ๆ ของความเปนอยูปูวายอะไรของเรา ความ
เปนอยูทุกอยางพอเหมาะพอด ีทีนี้ที่วาพอดีจริง ๆ ดังที่ทานพูด ๆ นี่สุดยอดแหงความพอ
ดีของธรรม สุดยอดแหงความสุขของธรรมนี้ ถึง นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ สุดยอดไมมีอะไรที่จะ
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ขามไปไดเลย ขามความพอ พอโดยธรรม พอโดยสมบูรณ พอดวยความเลิศเลอ น่ีธรรม 
ถาพอถึงขั้นพอเต็มที่เปนอยางนั้น พอเปนขั้น ๆ ๆ พอเต็มที่ แตกิเลสบกพรองเปนขั้น ๆ 
บกพรองเต็มที ่ ไดมากเทาไรยิ่งบกพรองไมมีอะไรเกินกิเลส ใครจะเอาความดีดด้ินว่ิงไปหา
กิเลส เอาไปแขงกิเลสนะ จมกันหมดน่ันแหละ ตองเอาธรรมเขาไปใหอยูในความพอดี วัน
น้ีเทศนเพียงเทาน้ีละนะ 

 

อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com 

 
 


