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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

การบุญการกุศลพอกับแมเสมอกัน 
 สรุปทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบถงึวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ 
ไดทองคํา ๑๑,๘๒๓ กโิล ๘ บาท ๒๙ สตางค ตั้งแตพาพี่นองทัง้หลายหาสมบัติเขา
สวนรวมมาถึงวันนี้ไดทองคํา ๑๑,๘๒๓ กิโล ๘ บาท ๒๙ สตางค นับวาไดมากอยูนะ 
ทองคํานี่จะเขาคลังหลวงแหละ ไมไปไหน เขาหมดเลยทุกบาททุกสตางค ถาเรายังไม
ตายยังจะไดตอไปอีก ดอลลารดูเหมือนเขา ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร นี่เขาแลวนะ เขา
คลังหลวงๆ 
 (ลูกศิษยพระฝรั่งสงเงินจากเยอรมันมาถวายทาน ทานเลยถวายหลวงตาตอครับ 
๑๐,๐๐๐ บาท) พระฝรั่งถวายเราตอ เราน่ีจะเขาคลังหลวงตอเขาใจไหม เราก็ไมเอา
เหมือนกัน เราจะเอาเขาคลังหลวงตอ ใหไปรวมอยูที่คลังหลวงเปนหัวใจของชาตไิทย
เราอยูนั้นหมด เรามีแตหาเขานะ ไมวาดานไหน ดานศาสนาก็หาเขา ดานโลกคือชาติ
ไทยของเราก็หาเขาทั้งนั้น หาเขา ทางศาสนาก็หาเขา ทางประชาชนทั่วทั้งประเทศก็หา
เขา หาเขาทั้งนั้น  
 ทองคําเวลานี้รวมทั้งหมดไดเทาไรแลว (๑๑ ตัน ๘๒๓ กิโล) นูนเปนของเลน
เมื่อไร ๑๑ ตัน ๘๒๓ กโิล ทองคําทีไ่ดพาพี่นองทั้งหลายเสาะแสวงหามา เพื่อเปนหัวใจ
ของชาตไิทยเรา ไดทองคาํ ๑๑ ตัน ๘๒๓ กิโล นับวาไดมาก  

เราบวชมาไดกี่พรรษานา หลวงตาบัวนี้บวชเจาของยังจําพรรษาเจาของไมได ได
สักกี่พรรษานา (๗๔ คะ) จําไมไดนะ อายุ ๒๐ ป กับ ๙ เดอืนออกบวช นั่นละเปนชีวิต
ของฆราวาสมา ๒๐ ป ๙ เดือน จากน้ันมาเปนชีวิตของพระ เปนมาตั้งแตบัดนั้น
จนกระทั่งบัดนี้ เปลี่ยนชีวิตใหมหมด ความประพฤติหนาที่การงาน ขอปฏิบัติตางๆ 
เปนไปในทางอรรถทางธรรม ทางศาสนาทั้งน้ัน ทางโลกถาไมขัดกับศาสนาก็เปนไป
ดวยกัน งานทางโลกถาขัดกับศาสนาไมเอา ถาไมขัดกันเอา ไปกันไดๆ ตลอด นี่อายุ
ของเราก็ ๙๖ แลวมัง กาํลัง ๙๖ ยาง นานขนาดนั้น ชีวิตของพระได ๗๔ ปนะ 

ที่กลาวมาเหลานี้กลาวมาแตเร่ิมแรก พอนํ้าตารวง คือธรรมดาพอกับแมไมคอย
ยกยอลูกตนเอง ตั้งแตเห็นคนอื่นเขายกยอลูกเขายังมาพูดกนัพอกับแม หือ ไปยกยอ
ลูกเจาของอยางไร วาเขา แลวก็คอยฟงลูกของตัวเอง พอแมไปยกยอที่ไหน ไมยกยอ 
เขากันได ถาไปยกยอลูกตัวเอง  แลวไปตําหนิเขายกยอลูกของเขาใชไมได อันนี้ไดยนิ
เขายกยอลูกของเขายังมาพูดกันพอกบัแม ลูกกฟ็งซิ ยกยออะไร วาอยางน้ัน คือไม
พอใจ ไมดี  
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เวลายกยอก็มีวันนั้นละ วันนั้นกระเทือนใจมาก ถึงขนาดที่บวชอยูจนบัดนี้ พอ
พูดออกมา เพราะพอกับแมไมเคยยกยอลูกเจาของ ใหดีอยางไรๆ พอกับแมรูเปน
อันดับหนึ่ง นิสัยใจคอของใครเปนอยางไรลูกทุกคนพอกับแมจะเก็บมาไวหัวใจหมด 
บทเวลาจะเปนก็ดีอยูยกยอแบบนี้ก็ไดผลนะ ไมเคยยกยอแตความไววางใจอยางไรก็
รูอยูภายใน เราจะเห็นไดชัดเชนอยางเดินฉากไปฉากมา  “กูอยากไปธุระนั้นธุระนี้ แต
ไมมีใครทํางานใหกู กูไปไมได” พูดฉากหูเราใหเราฟง   นี้ก็รําคาญ “เออ ไปไดจะทํา
ให” โอย อยากเตรียมของไปเดี๋ยวนั้นเลย คือพูดมันจริงเรา ถาลงไดล่ันคําแลวตอง
เปนอยางน้ัน เปนอยางอืน่ไปไมได ตัง้แตเปนฆราวาสนี้มีคําสัตยคําจริงมาตลอด  

นี่ก็ไมเคยยกยอลูก ไมเคยไดยินวายกยอลูกคนไหนเลย แตวันนั้นยกขึ้น ยกขึ้น
เพื่อจะทุมลงนะ ไมใชยกขึ้นธรรมดา “เออ ลูกกกูม็ีหลายคน  เหลานั้นกูก็ไมหวังพึ่งมัน
ละ กูหวังพึ่งแตไอบัวนี้ละ ถามันลงไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได” ยกขึ้นนะนั่น “ถาลงวา
ไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได แตสําคัญที่วากูพูดถงึเร่ืองบวช ขอใหมันบวชมันหูหนวกตา
บอดหมด เวลาตายแลวนี้ไมมีใครลากกูขึ้นนรกละ ถาไอนี้ลากไมไดแลว” พอวาอยาง
นั้นน้ําตารวง สลดสังเวช กําลังรับประทานอยูเอาตอนจนตรอก ออกจากสํารับเลย เอา
ไปคิด ๓ วันเต็ม มัดเจาของ ทดสอบ เร่ืองงานการอะไรเขาทําได เราทําได อะไรเขาทํา
ได เราทําได การบวชเขาบวชทั่วประเทศไทย ทานทําได ทําไมเราทําไมได มัดเจาของ 
เอา ตองบวช  

ลงพอไดน้ําตารวงขนาดนี้แลวสะเทือนใจ คิดได ๓ วันมาบอกแมถงึไดบวช บวช
ก็มีขอแมเอาไววาบวชแลวอยากสึกวันไหนก็สึก ใครมาหามไมได ถาใหบวชเทานั้นป
เทานี้เดือนแลวไมบวช แมก็สาธุขึ้นเลย ลูกบวชแลวลูกจะออกมาสึกตอหนาตอตาคนที่
ไปบวชลูกแมก็ไมวา แมอยากเห็นผาเหลืองในเวลาบวช วาอยางน้ัน มันก็บวชละซี ถา
มัดไวไมบวช ตกลงก็เลยบวชแลวก็อยูจนกระทั่งทุกวันนี้ละ พอพดูคําหนึ่งเราก็ไมลืมนะ 
สวนแมไมพูด สวนพอนั้นมาพูดคําหนึ่งได ๑๐ พรรษากวาแลวละ ตอนนั้นกําลังเรง
ความเพียร กอนพอจะเสียกอนนิดเดียว พูดไปพูดมาไมคดิอยากสึกเหรอ วาอยางน้ัน
นะ ทานถาม เราไมตอบเลย เฉยไมตอบ จากน้ันพอก็เสียไป 

พรรษา ๑๐ นั่งภาวนาอยูตอนตี ๔ เวลาจิตสงบรวมเขาไปเห็นนองของพอ..อา 
เอาจดหมายไปยื่นใหเรา พอยื่นใหอะไรละ ไมตอบ ออกไปเลย มันก็ทราบภายในรับ
กันกับจดหมายวาพอเสียแลว เสียเมื่อคืนนี้ วาอยางน้ันนะ ตื่นเชามาก็เลยเลาใหหมู
เพื่อนฟง วาวันนี้มีนิมิตแปลกๆ นะ เมื่อเชานี้นั่งอยูตี ๔ ปรากฏวาอา..นองของพอนั่น
ละเอาจดหมายมายื่นใหแลว ถามวาจดหมายอะไร ไมบอกแลวออกไป มนัก็รูรับกันวา
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จดหมายบอกขาววาพอตายแลวเมื่อคืนนี้ๆ ตื่นเชามาก็เลยเลาใหหมูเพื่อนฟง คอยดู
มันจะจริงไหม จําเอาไวละ  

ประมาณสัก ๗ วันจดหมายก็มา พอตายแลวจริงๆ ตายคืนวันนั้นละ ตรงกัน
เปงเลยนะ แปลกอยู นูนจําพรรษาอยูที่ศรีสงคราม นั่งภาวนาอยู อา..นองพอละเอา
จดหมายไปยื่นให ยื่นใหแลว อะไร ไมตอบ กลับออกไป มันก็ทราบภายในวาพอเสีย
แลว เลยเลาใหหมูเพื่อนฟงวาเมื่อเชานี้ปรากฏอยางน้ันๆ คอยฟงขาวนะ วาพอเสียแลว
เปนอยางไรใหจําเอาไว พอดีเสียคืนวันนั้น ไปบอกทางนิมติภาวนา พอเสียแลว บอก
กับหมูเพื่อนเรื่องความฝนของเรา ๗ วันจดหมายก็ไป พอดีพอเสียแลวในคืนวันนั้น
จริงๆ 

พอกับแมนีพู่ดถงึเร่ืองศรัทธาทางศาสนานี้ถึงไหนถึงกัน ไมมีใครยิ่งหยอนกวา
ใคร การบุญการกุศลพอกับแมเสมอกัน เกงทางบุญทางกุศล พอกับแมเสมอกัน ไมได
ตําหนิใครละ เทาๆ กัน วาบุญวากุศลนี้ถึงไหนถงึกันเลยแตไหนแตไรมา เกงการทําบุญ
ใหทานนี้เกงพอกับแมเสมอกัน ไมมใีครคัดคานใครใหเราไดยิน วาอะไรถึงไหนถงึกนั
ตลอดมาจนกระทั่งเราบวช แตไมไดส่ังสอนพอนะ สวนแมไดส่ังสอน ก็มาตายกับมือเรา 
เผากันที่หนาศาลา บอกวาเราเปนเจาภาพ ศพของแมเราจะจัดการหมด เปนเจาของศพ 
ปาชาของแมอยูที่หนาศาลานะบอกเลย ลูกละจะเปนเจาภาพเรื่องปาชาศพเมรุของแม 
พอเวลาตายแลวก็มาเผาที่หนาศาลาจริงๆ สวนพอไมไดเผา พอตายกอนแลว เอาละ
วันนี้พูดเทานั้นละ 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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