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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ขนกันมากิน 
กอนจังหัน 

ชาวพุทธเราเหมาะสมอยางยิ่ง พอวางเมื่อไรเขาวัดเขาวา จิตใจที่เขาวัดเปนจิตที่
ออนโยน นําความสุขเขามาสูตัวเอง ถาเขาปาเขารกเขาที่โกโรโกโสนั้นเปนฟนเปนไฟ 
ผิดกันนะ ใหเราดูใจของเราจะไปทางไหน เราไมตองการความขาดทุน เราหวังกําไรเรา
ตองพิจารณาทดสอบ เพราะเราเปนผูรับผิดชอบในตัวของเราเอง กิเลสมันพาคนให
หยิ่ง ทานทั้งหลายฟงคําน้ี ใครพูดคํานี้เคยมีไหม กิเลสมันทําคนใหหยิ่ง มันเหยียบ
ธรรมลง เขาไปเยี่ยมวัดเยี่ยมวาเหมือนวาไปตรวจราชการ เปนขาราชการใหญๆ ไป
ตรวจดูวัดดูวา นูนนะฟงซิกิเลสมันหยิ่ง 

ธรรมทานดูอยูนี่ ตัวหยิ่งๆ เขาไปนั่นนะคือตัวกเิลส ไปตรวจธรรม ธรรมทานดู
ตับมันไมรูนะ สําคัญตรงนี้ กิเลสตัวชอบหยิ่งที่สุด ใหทานทั้งหลายทราบเสีย ไมมีใคร
พูด หลวงตาบัวนี้พูดไดตามหลักความจริงทุกอยาง เพื่อทานทั้งหลายจะไดไปคัดไป
เลือกตอตนเองใหมีความสุข ไมไดพูดเหยียบย่ําทําลายสิ่งใด ส่ิงใดทีเ่ปนภัยใหปด
ออกๆ พากนัพินิจพิจารณาใหดี 

กิเลสมันหยิ่งขึ้นทุกวันๆ หยิ่งขึ้นเทาไรเหยียบเจาของลงโดยไมรูสึกตัว เปนฟน
เปนไฟในใจ กิเลสเปนตัวอยางน้ี ถาเขาสูธรรมนี้จิตมันนิ่มไปหมด อยางเราเขาไปวัดไป
วาหาครูบาอาจารยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จิตใจมันชุมเย็นตั้งแตยังไมกาวเขาวัด พอไป
ไดเห็นไดยินไดฟงจากทานแลวมาเปนคติ ชุมเย็นอยูทั้งวันนะ นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน 
ใหพากันสนใจในอรรถในธรรม อยาลืมเนื้อลืมตัว กิเลสพาใหคนลืมตัวๆ ตลอด เวลานี้
ยิ่งใหญเทาไรมันใหญกิเลสนะ ตลอดวงราชการงานเมือง มนัใหญกิเลสทั้งน้ันไมไดใหญ
ธรรม เพราะฉะนั้นมันถึงกอความเดือดรอนใหประชาชนไดรับความทุกขอยูตลอดมา 

กิเลสเปนอยางน้ัน มันหยิ่งละซิ หยิ่งในตัวเอง พองในตัวเองเหยียบหัวคนอื่นไป 
นี่คือกิเลส เร่ืองธรรมแลวพิจารณาใครครวญเหตุผลตนปลาย อะไรควรคัดออก ควร
ตัดออกๆ อะไรควรเสาะแสวงหามาเพิ่มเขา ตองพินิจพิจารณา ผูเปนหัวหนาที่เปน
ธรรมจะเปนผูขวนขวายหาความสุขความเจริญใหแกผูนอย นี่มันหาความสุขความเจริญ
เขาแตพุงของตัวเองซิ ถาใครไปเปนเจาเปนนายเขาวงราชการงานเมือง เขาเปนรัฐบาล
แลวเหมือนกับวาหมาเขาถาน 

หมาเขาถานเปนยังไง ในวงนั้นมันมีสมบัติทุกส่ิงทกุอยางอยูในวงราชการ พวกนี้
เขาไปก็เปนหมาเขาถาน ทองปองยังไมยอมออก จับหางดึงออก หางขาดยังไมยอมออก 
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ทองยงัไมปองไมพาถอย ทองนี้ปองแลวเอาทองนั้นมา เอาถุงเอายามมา เอาลูกมาเอา
เมียมา เอาญาติมาเอาวงศมา นี่ยังไมปองนะ ขนกันมากินกันๆ นี่ละเรื่องกิเลสทาน
ทั้งหลายฟงเสีย เร่ืองธรรมดูใหชัดเจน เฉล่ียเผื่อแผใหถึงกันหมด พูดนี้ไมไดหยิ่งนะ นี่
เอาธรรมมาปฏิบัติ ทานทั้งหลายดูเอา จัดอะไรเชนอยางอาหารการกินนี่ ไดมานี้เฉล่ีย
ใหถึงกันหมดเลย ในวัดนี้รับผิดชอบ ใครรับผิดชอบ หัวหนารับผิดชอบ ผูปฏิบัติ
รับผิดชอบแทนครูบาอาจารย ก็ตองปฏิบัติเต็มหนาที่ของตนๆ แลวตางคนตาง
สม่ําเสมอกัน เย็น มีมากมีนอยเย็น นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน 

ไมใชวาวัตถุส่ิงของมีมากแลวเย็นนะ ผูมากมาก ผูนอยนอย ผูไมมีไมมี อยางน้ี
ไมเย็น มีมากมีนอยใหสม่ําเสมอกัน นี้เย็นไปทั่วหนากัน ทานทั้งหลายเขามาวัดดูใหดี
นะ อยามาแบบหยิ่งๆ วัดนี้ไมมีหยิ่ง ใหดู กิเลสมันชอบหยิ่ง มาตรวจนั้นตรวจนี้ พระ
เณรวัดนี้เปนยังไง วัดนั้นเปนยังไงๆ หัวใจตัวเองมันไมด ู มันเลวที่ไปหาดูเขาละซิ ผู
ทานรักษาทานรักษา ดูไมดูทานก็รักษาของทานอยู ไอเราไมดูตัวเอง ไมรักษาตัวเอง มี
แตไปหาตรวจนั้นตรวจนี้ เหมือนไปตรวจราชการ มันนาหัวเราะไหม ธรรมหัวเราะกิเลส
ทานหัวเราะอยางน้ันนะ มีแตกิเลสมันหัวเราะธรรม แบบเยอหยิ่งจองหอง ธรรมดูกิเลส
นี้ทานดูชัดเจนละเอียดลออมาก นี้เอาธรรมมาสอนพี่นองทัง้หลาย เอาละวันนี้พูดเพียง
เทานี้ 

หลังจังหัน 

(ถวายที่ดินที่อําเภอแมสาย จ.เชียงราย เนื้อที่รวม ๑๖ ไร ๒ งานเศษคะ) คน
ถวายที่ดินใหเปนวัดเปนวามากตอมากนะ เราไมคอยรับ เพราะรับอะไรเปนภาระๆ 
หนักมาก จงึไมคอยรับ อันนี้จะถวายมาตองถามหาเหตุหาผลเสียกอน เนื้อที่แหงเดียว
หรือหลายที่ (อยูติดๆ กันคะ) แลวมีความมุงหมายยังไงละ (แลวแตหลวงตาจะเอาไป
ใชคะ) โห เรารับแลวมันลําบากเหมือนกันนะ (ที่มันเล็ก ๑๐ กวาไร แตอยากใหหลวง
ตาเมตตารับ) ผูถวายที่มเียอะนะ แตเราไมคอยรับ คือมันเปนภาระสําหรับเรา ยิ่งถวาย
ที่ใหเปนวัดๆ ดวยแลว อูย ลําบากมาก เมื่อรับแลวเราตองเปนภาระหาพระมาเปนเจา
ที่เจาฐานเจาวัดเจาอาวาส หายากนะพระ ไมใชวาพระสุมสี่สุมหาก็เอามา เราไมเอา 
เพราะฉะนั้นใครถวายอะไรจึงตองพิจารณาเรียบรอยกอนกอนที่จะรับ 

ยกตัวอยางเชนวัดอาจารยเจี๊ยะ นั่นเขาก็ถวายที่ วัดภูริทัตตะ หลวงปูมั่นเรานั่น
ละ วัดอาจารยเจี๊ยะที่พึ่งมรณภาพไป นี่ก็เขาถวายที่ใหเรา เราก็มาพิจารณาดูตามแถวนี ้
วัดกรรมฐานไมมี คดิทบทวนไปมาแลวก็ตกลงใจรับ จะพยายามหาพระองคมี
สาระสําคัญมาเปนเจาอาวาสที่นี่ นั่นพอวารับตองคิดถงึผูที่จะมาครองวัด รับผิดชอบทุก
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อยาง ใหสมกับเจตนาศรัทธาของเขา เลยรับวัดนั้น จึงนิมนตอาจารยเจี๊ยะมา ก็พอดี
ทานรับให ทานมาเปนสมภารที่นั่น อยางน้ันนะมันลําบาก 

วัดปาหลวงตาบัวอยูที่เมืองกาญจน อันนั้นเขาก็ถวาย เราก็คิดดูอกี สถานที่แถว
นั้นมีกรรมฐานมากนอยเพียงไร ถามดู วาไมมี มวีางอยูจุดนั้นจุดเดียว นี่เราก็รับ รับเรา
ก็ตองหาพระที่จะมาอยูเปนสมภารรับผิดชอบในวัดนั้น ก็ไดทานจันทรมา อยางน้ีละที่
เราไมคอยรับ ไมใชรับสุมสี่สุมหารับชุยๆ เราไมเอานะ ทําอะไรจริงจังทุกอยาง มีเหตุมี
ผลยืนยันรับรองเราถึงรับ อยางน้ันละ อันนี้ก็เหมือนกันที่รับมาแลวสองแหง ก็มีผูรับ
รองยืนยันมาดวย มีเจาอาวาส 

พออาจารยเจี๊ยะลวงไปแลวก็ใหพระที่จะมาเปนเจาอาวาส มาประชุมกัน
เสียกอน องคนี้เปนยังไงการประพฤติปฏิบัติตัว สมควรที่จะรักษาวัด รักษาศรัทธาญาติ
โยม รักษาพุทธศาสนาไวไดไหม ประชุมกันถามถึงปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติตัวมา
เปนยังไง กอนที่จะใหมาเปนสมภารแทนอาจารยเจี๊ยะ เราเปนหัวหนาเอง ทางไหน
เสมอมาสวนมากเปนเสียงเดียวกัน ที่ไมตอบก็มี ที่ตอบออกมาก็เปนสิริมงคล เอารับให
องคนี้มาเปนเจาอาวาส อยางน้ันละเรา เวลานี้ก็มีพระชือ่ชวยมาเปนเจาอาวาสอยูวัด
อาจารยเจี๊ยะนั่น นั่นละมันหนักอยางน้ันนะ ไมใชธรรมดา เราเปนเจาของเราตอง
รับผิดชอบตลอด 

ทีนี้วัดปาหลวงตาบัว วัดเสือนั้นก็เอาทานจันทร ทานจันทรเปนคนคลองดาน 
สมุทรปราการ มาบวชอยูนี้ตั้งหลายปนะทานจันทร มาบวชทําขอวัตรปฏิบัติ ดู
อากัปกิริยาทุกอยาง เรียบรอยดีทุกอยาง จากนี้ไปก็ไปอยูที่เมืองกาญจน ทีนี้พอดีเขา
ถวายที่เมืองกาญจนก็เลยเอาองคนี้แหละมาอยู ทานบอกที่เมืองกาญจน(ที่อยูเดิม) มี
พระอยูเรียบรอยแลว ถางั้นก็จะแยกทานมาเปนสมภารวัดที่นี่ สะดวกไหม ไดไหม ทาน
บอกสะดวกอยู ทานวางอยูแลว ทานไปไหนมาไหนไดสะดวก มีผูรับผิดชอบอยูในวัด
แลว ถางั้นใหทานมาอยูนั่น 

พอดทีานจันทรมาก็เขากันไดกับสัตว เราก็นิสัยรักสัตวดวยเลยเขากันได ไมวา
อะไรอยูในนั้นหมดนะ วัดปาหลวงตาบัว เสือดูเหมือน ๑๐ กวาตัวมัง เสือโครง มีที่ไหน
ประเทศไทยไปหามาซิ มีวัดเดียวเทานั้นแขงไดเลย เสือโครง ไมเคยทําไมใครนะ เรา
ถามมันเคยตบใครไหม วาไมเคย เสือโครงใหญ ทีนี้พวกหมปูา นกยูง เปนรอยๆ ทาน
เล้ียงดูไดนะ นี่นิสัยวาสนามันมีอยูคนละทาง ทานจันทรดีไปทางเลี้ยงสัตว สัตวกี่
ประเภทมาอยูนั้นหมด เลยกลายเปนวัดสัตวไมใชวัดพระ 

ตอนพระจังหันนี่ หมูปาไมใชหมูบานนะ รอยเปอรเซ็นตทั้งนกยูงทั้งหมปูา ตอน
เชาหล่ังไหลออกมาเต็มวัดเลย พวกสัตวอยูในวัดนี้แลวก็มี เขาไมมีอะไรกัน หล่ังไหล
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ออกมา จัดอาหารใหกิน เล้ียงกันเสร็จเรียบรอยแลวเขาขึ้นเขาเลย ตอนเย็นๆ เขาลงมา
อีก ทางนี้ก็เตรียมพรอมรับรองเขาอีก อยางน้ันนะ เลยทานจันทรเปนผูรับรองเลี้ยงสัตว 
เปนรอยๆ นะหมู ไมใชนอยๆ นกยูงเหมือนกัน ทานเลี้ยงไดหมดเลย แลวมีผูศรัทธา
เอามาหนุนๆ เร่ือย ตกลงวัดนั้นก็เลยเปนวัดสะดวกสําหรับเลี้ยงสัตว นี่ที่นี้เรารับแลว
เปนอยางน้ันละ รับแลวตองหาผูมาประกันตัว เพราะฉะนั้นจึงรับสุมสี่สุมหาไมสะดวก
ละเรา เราจึงไมคอยรับ 

เอาทีนี้หันมาทางนี้อีก เนื้อที่เปนที่ยังไงวามา ปลูกอะไรบาง (ไมไดปลกูคะ ที่
เปลาๆ ) ใหพระเอาไปปรึกษากันดเูสียกอน อยูอําเภออะไรวาซิ (อําเภอแมสายกับแม
จันคะ) ที่เอามาถวายหลวงตาบัวมีความมุงหมายยังไงถงึไดมาถวาย หลวงตาบัวก็ไมได
ส่ังสมวัดนะ ส่ังสมแตการปฏิบัติ พระอยูทีไ่หนใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันนี้เมื่อมี
มาแลวมันก็เปนภาระ (อยากไดบุญคะ) นั่นซีอยากไดบุญ ทีนี้ผูที่จะเอาที่มันมีหลาย
ดานหลายทาง ผูเอาบุญมันงายอยูนะ ถวายปุบไดบุญเลย แตผูที่จะรบันี้มันเปนภาระ
ไมใชเลนๆ เหมือนกัน จึงตองไดทดสอบเสียกอน เอาไวพิจารณากอนนะ 

เราทําอะไรเราทําใหเปนประโยชนแกโลกจริงๆ เราไมไดทําสุมสี่สุมหา อะไร
เหมือนกันหมดนะ ถาลงเราไดจัดเขาไปรับผิดชอบแลวทุกอยางตองเรียบรอย ถึงจะตก
ลงกันได ไมใชสุมสี่สุมหา อยางน้ันเราไมเอา มันยุงภายหลัง มีเยอะนะหลายจังหวัดที่
เขาถวายที่ ที่เรารับไมไดๆ มีมากตอมาก คือเราเล็งเหตุผล ไมใชอยูๆ ก็รับไปๆ อยาง
นั้น 

(คณะศรัทธาถวายทองคําและเงินสด) นี่ละที่เราคิดไวอยางน้ี เราคิดหมดนะ
กอนที่จะมารบกวนบรรดาพี่นองทัง้หลาย คือทองคําเรานี้เปนหัวใจของชาตไิทยเรา 
เหตุเบ้ืองตนก็คือเราชวยชาติ นําทองคําเขาไปทีแรก เปนครั้งแรกเลย นําเขาไปเยอะนะ 
ดอลลารก็มากอยู ไปครั้งแรกไปมอบ พอเรามอบทองคําแลว หัวหนาคลังหลวงมา
นิมนตเราเขาไป นั่นเขามีความมุงหมาย อันนี้เปนตนเหตุที่เขาจะไดทองคําในวาระ
ตอไป เขาคิดไวเรียบรอยแลวเขาถึงมานิมนต อยูๆ มานิมนตเราเขาไป เราก็ทราบทันที 
เราจึงเขาไปดูทองคํา ดทูองคําดูละเอียดลออดวยนะ เพราะเราทราบความหมายของเขา
ที่นิมนตเราเขาไป 

สถานที่นี่มีผูมาเห็นสองทาน แลวใครละ หนึ่ง สมเด็จพระเทพฯ ที่สองกห็ลวง
ตานี่แหละ จึงเขาไปดูละเอียดลออ ซักถามกันเรียบรอยแลวออกมา ทราบชัดเจนวา
ทองคําเรามีนอยมาก นั้นละมันถึงไดแผดออกมาเรื่องทองคาํ ตั้งแตบัดนั้นแผดเสียงมา
เร่ือยๆ เพราะทองคําเปนหัวใจของคนไทยทั้งชาติ แลวเอาไปฝากไวทีเ่มืองใดๆ บาง 
เราถามละเอียดนะ คือการติดตอซือ้ขายกันตองมกีารติดหนี้ติดสนิกันเปนธรรมดา แลว
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เอาอะไรรับรองกัน เราก็ถามไป เมืองน้ันฝากไวเทาไร เมืองนี้ฝากไวเทาไร เขาก็ตอบ
ตามนั้น เราถามรูสึกวาไมผิดนะ ทีนี้เมืองไทยเรามีเทาไร สําหรับเมืองไทยที่รับรอง
ตัวเองโดยแทนั้นมีเทาไร มีเทานั้น ใจหายวูบเลย 

นี่ละออกมาถึงไดมารบกวนพี่นองทั้งหลาย แผดเสียงมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่ง
บัดนี้ ขั้นนี้เปนขั้นที่บิณฑบาตบาง ออดออนบาง ไมใชมองเห็นหนาควาใสกระเปา ฉีก
กระเปาออกมา ไดทองคําแลวโยนกระเปากลับเอาทองคําไป นี่ออกมาทแีรกเปนอยาง
นั้น ควากระเปาไหนตีเอาเลย ไดทองคําไปเลย เดี๋ยวนี้มาอยูนี้ บิณฑบาตและขอออด
ออน เราไดทองคําคราวนี้มาตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง นี่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว 
จากน้ันเราก็ยังไมสบายใจเพราะเราไปเห็นทองคาํเอง เรายังไมสบายใจเลย จึงตองมา
ขอออดออนมาบิณฑบาตกับพี่นองทั้งหลายอยูเวลานี้ เพื่อใหเปนประเภททองคําที่น้ํา
ไหลซึม คอยซึมซาบใหมันหนุนกันขึ้นๆ จึงไดรบกวนอยูเสมอ 

เราคิดหมดแลว คิดถึงพี่นองลูกหลานไทยเรา การที่จะมีผูนําหรือผูขวนขวายหา
ทองคํามานี้มันก็ลําบาก ทั้งผูที่จะเดินตามทั้งผูจะเปนหัวหนา ใครสามารถจะเปน
หัวหนาได ใครไมกลาแหละ ไมกลางายๆ ละเปนหัวหนานี่ แลวผูที่จะเดินตามควรจะ
เดินตามหรือไมควร แนะ มันมีหัวใจทุกคน กเ็พราะอํานาจแหงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ในหัวใจเรานั่นเอง ใครจะทําตามไมทําตาม เชื่อไมเชือ่เราก็ไมคอย
คํานึงละ เอา จะเปนผูนําขึ้นทันทีเลย ใสผางตั้งแตบัดนั้นเร่ือยมาเลย 

แลวก็เดชะนะ ทุกอยางเปนไปเรียบรอยๆ บรรดาพี่นองทั้งหลายพรอมเพรียง
สามัคคีกัน เงินบาทนี้เปนหมื่นๆ ลานนะไมใชธรรมดา ออกชวยชาตหิมดเลย แลว
ดอลลารก็ดูเหมือนไดเขาเพียง ๑๐ ลาน ๘ แสนเทานั้น นอกนั้นก็แยกออกมา ดอลลาร
นี้มาแปรเปนเงินไทย ชวยการปลูกสรางในที่ตางๆ เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลนี้หนักมากอยู ชวยโรงพยาบาล โรงรํ่าโรงเรียน ที่ราชการทางไหนชวย
ทั้งนั้น ยกตวัอยางเชน เรือนจําลาดยาว สรางตึกใหสองหลังๆ ละสามชั้น รวมแลวเปน
เงิน ๔๙ ลาน นี่ก็เงินของพี่นองทั้งหลายเขาไปนั้น และตามที่ตางๆ อยางอุดรฯนี่
เหมือนกัน อุดรฯมี จังหวัดไหนมี ชวยไปทุกแหงทุกหน นี่หมายถึงเงินสด 

สวนทองคําเรียกวารอยทั้งรอยไมแยกไปไหนเลย เขาทั้งหมดๆ อยางทุกวันนี้ 
ประเภทน้ําไหลซึมก็เปนทองคําลวนๆ ซึมเขาไป ไมใหแยกไปทางไหนแมสตางคหนึ่ง
ไมใหมี เขาในจุดเดียว เราเปนผูส่ังงานสั่งการเองไมใหเคลื่อน สวนดอลลารก็เปลี่ยนมา
เปนเงินไทย เดี๋ยวนี้ดอลลารไมไดเขาแลว เราก็บอกไวแลววาดอลลารตอนี้ไปไมแนนะ 
เพราะเงินไทยเราจะรอยหรอลงไปโดยลําดับ ทีนี้การขอความจําเปนมาจากพี่นอง
ทั้งหลายทั่วประเทศไทยไมไดลดหยอนนะ เพราะฉะนั้นจึงตองเอาดอลลารที่มีมากนอย
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เพียงไร มาแปรเปนชวยทองคํา ก็เปนอยางน้ันมาเรื่อย แลวก็ดอลลารไมไดเขาคลงั
หลวงนี่นะ เราพูดยังไงเราคิดแลวคอยพูด เชนดอลลารไมแนนะก็บอกไมแนอยางน้ี 
สวนทองคําแนตลอด มีเทาไรๆ แนหมด 

แลวทองคํานี่ทานทั้งหลายจะไปหาที่ไหนทองคํา บาทหนึ่งสตางคหนึ่งไมเคยมีที่
จะรั่วไหลไปไหน หลวงตาควบคุมอยางเขมงวดกวดขัน ใครจะไดมาที่ไหนๆ คนที่มา
เกี่ยวของกับเราตองเปนคนหัวใจเดียวกัน คอขาดไปดวยกันเลยจะเปนอยางอื่นไปไมได 
ความซื่อสัตยสุจริตเรียกวาธรรม ใหเปนดวยกันหมด เพราะฉะนั้นทองคาํเราไดมามาก
นอย จากที่ไหนก็ตามไมไปไหนเลย เขาปุบๆเลย เพราะเราเรียกวาเปนความสัตยความ
จริงเต็มหัวใจ อะไรจะบกพรองไปไมไดถาเรายังควบคุมอยู 

เวลานี้ไดมากแลวนะ ทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง อันนี้ก ็๑๖๐ หรือ
เกือบ ๒๐๐ หือ (๒๐๐ กวากิโลแลวครับ) เออ ดูเหมือนจะ ๒๐๐ กวา นี่ละทองคําที่
ประเภทน้ําไหลซึม เราเพิ่มขึ้นมาๆ ได ๒๐๐ กวากิโลแลว เพราะเราเปนหวงพี่นอง
ลูกหลานไทยเรา เวลาเราตายไปนี้จะอาศัยอะไร ก็อาศัยดังที่เคยอาศัยมาแลว ใครหามา
ไวถึงไดอาศยั ทีนี้เมื่อไมมีผูหามาไวอีกจะอาศัยไดยังไง เราก็พอเปนไปไดอยูจงึได
รบกวนบรรดาพี่นองทัง้หลายเรื่อยมาอยางน้ี เพราะมันแหวงๆ อยูในใจเรื่องทองคํา 
เราไปเห็นเอง จึงคอยๆหนุนขึ้นๆ สําคัญมากนะทองคําเปนเครื่องประกนัชาติไทยของ
เราไดอยางดีเยี่ยมเลย เราจึงตองอุตสาหพยายาม 

สวนดอลลารก็เทานั้นละคงไมไดอกีแหละ ถามันไมมากกไ็มเขา ถามันมากจะ
แบงเขานะ ถาไมมากออกชวยคนทั้งประเทศเลยเปนเงินไทยๆ ออก เราพูดอะไรเปน
อยางน้ันนะ คือกอนทีจ่ะพูดอะไรออกมาพิจารณาเรียบรอยแลวดวยเหตุดวยผล แลว
พูดมาตามนัน้ก็เปนไปตามนั้นๆ เชนอยางดอลลารนี่ไมแนนะ ก็ไมแนจริงๆ คือเงินไทย
เรามันไมพอ ไดมาเทาไรก็ตองหมุนมาชวยกันๆ นี่ละที่วาไมแน สวนทองคําเด็ดขาดไว
แลว เทาไรก็ตามทองคาํตองเปนทองคําวันยังค่ําเขาสูคลังหลวงตลอดเลย อันนี้แยกไป
ไหนไมได บอกวาหนึ่งเลยอันนี้ สวนดอลลารแยกโนนแยกนี้ สวนเงนิไทยกระจายหมด
อยางน้ันละ 

ที่เราชวยพี่นองทัง้หลายเราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยจริงๆ เราไมเอาอะไรในโลก
อันนี้ เราพูดจริงๆ ดวยอํานาจแหงการปฏิบัติธรรมซึ่งเปนธรรมชาติที่พอไดนะ สวน
กิเลสตัณหาไมมีคําวาพอ มีเทาไรไมพอ เหมือนไฟไดเชื้อ ไดเทาไรมานี้เหมือนเอาเชื้อ
ไฟไสเขาไปๆ ไฟจะแสดงเปลวขึ้นจดเมฆ ความอยากความทะเยอทะยานมันเหมือนไฟ 
มันลุกลามเรื่อย ไสอะไรเขาไปเหมือนไสเชื้อไฟเขาไปสูไฟ ลุกลามๆ แตธรรมไมเปน
อยางน้ัน ธรรมไดขั้นใดพอใจๆ เปนระยะๆ จนกระทั่งถงึขัน้สูงสุดวิมุตติพระนิพพาน 
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ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันโดยสมบูรณแลว หมด ความหิวความโหยไมมี ตองการ
อะไรไมม ี ปลอยโดยสิ้นเชิง มีแตความพอ พอดวยความเลิศเลอไมใชพอธรรมดา เรา
ปฏิบัติอยางนั้นเวลานี้ 

เราชวยชาติบานเมืองเราไมเอาอะไรกับใคร เชนอยางดีดอยางดิ้นอยูอยางนี้ ใคร
จะไปดีดดิ้นมากยิ่งกวาเรา ดีดดิ้นตลอด ก็เพือ่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราไมเอา
อะไรเลยนะ ไมเอาเลย นี่ละเราตั้งใจขนาดนั้นเกี่ยวกับชาตบิานเมือง เพราะฉะนั้นอะไร
ที่จะมาแตะตองมาทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เราจึงออกรับ ทนไมไดนะใส
ปงๆ เลยทนัที ผูหนึ่งรักษาอยู ผูหนึ่งมาทําลายทําไม นั่น ผูรักษารักษาแทบลมแทบ
ตาย ผูหนึ่งจะมาทําลายมีอยางเหรอ นั่นที่มันฟดมันเหวี่ยงกัน ทั้งชาตทิั้งศาสนาเราเลย
อยูจุดศูนยกลางนะ มาทางชาติก็เห็นไมชอบมาพากลอะไร เอาละนะเปรี้ยงเลย ทาง
ศาสนาก็เหมือนกันเราเลยอยูจุดศูนยกลางเขาใจไหมละ อีตาบัวมันเขาไปอยูจุด
ศูนยกลางเมื่อไร เพราะเรารับผิดชอบหมดนี่ ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใครมา
แตะไมได ความหมายวางั้น วันนี้ก็มีเทานั้นละ 

เจดียวัดอโศการามก็อยูในหัวอกเรา เรารับหมดนะเจดียวัดอโศการาม เราสั่ง
ทานทองแลวพูดใหชัดเจนเสียเลย เร่ืองงานนี้อยาใหชะงักนะบอก ใหทําจนตลอดไมให
มีหยุดชะงกั วาขาดนั้นขาดนี้ เอาขาดทางไหนขาดไป ลูกศิษยลูกหาลูกตถาคตมีเต็ม
บานเต็มเมือง เราจะไปฆามันหมดละถาลงเจดียนี้ขึ้นไมได จะฆาคนก็ฆาตอนนี้ละ บอก
ใหเอาเลย ก็เรารับแลวนี่เห็นไหมละ ใหทําไมหยุด การเงินการทองจะพิจารณาเต็ม
กําลังความสามารถ เพราะเราเทิดทูนครูบาอาจารยทั้งหลาย นี่เราจะพยายามอาราธนา
ครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ ซึ่งมรณภาพไปแลวอัฐิของทานกลายเปน
พระธาตุ แลวจะอาราธนาทานมารวมที่นั่นหมดเลย 

เราจะใหวัดอโศการามเปนจุดศูนยกลางแหงประเทศไทยของเรา ที่ไดเพชรน้ํา
หน่ึงๆ มาเปนเจดียกราบไหวบูชาเหมือนครั้งพุทธกาล ครั้งพุทธกาลคือพระอรหันต
ทาน เวลามรณภาพแลวอัฐิของทานเปนในที่ตางๆ จะเก็บไวที่ไหนก็แลวแต แตเรานี้จะ
เก็บไวที่วัดอโศการาม มีมากมีนอยเราจะไปอาราธนาเอามาหมดนั่นละ ที่ทานลวงไป
แลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ จะมารวมไวหมด เพราะฉะนั้นจึงเรงเครื่องเต็มที่ 
เอาๆ เร่ืองงานไมใหหยุด นี่เรารับรองยืนยันไปแลวไมใหหยุดงาน ไมใหหยุดชะงกั 
เร่ืองเงินไมยากละเราไปหาตีตามกระเปาไหน เห็นคนเราจะมองดกูระเปากอน เราจะไม
มองดูคนพอเห็นคนปบเราจะสอดเขาไปในกระเปากอนความับเลย เอาละพอใจ 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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