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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มีธรรมเปนเบรกหามลอไวบาง 
 เมืองไทยเราคนตั้ง ๖๓ ลานคน ทําอะไรอยาเหยาะๆ แหยะๆ นะเสียชาติของ
เราเอง ใหชาติอื่นเมืองอืน่เขาดูถูกเหยียดหยาม เหมือนคนไทยไมใชคน อยาใหใครดู
ถูกได เขาก็คนเราก็คน ใหเทียมหนาเทียมตากันไปซิ ต่ํากวาเขาไมไดนะ ที่วาป ๒๕๔๐ 
เปนจริงๆ นะเรา จะวารักชาติสงวนชาติก็ไมผดิ มันเปนอยูในใจ มันเปนมาตั้งแตเปน
ฆราวาสนะ หากเปนไมมีใครบอกใครสอน พวกผานุงผาหมนี้ พอกับแมไปซื้อผาผานุง
ผาอะไร แตกอนเขามผีาโสรงผาควบ เมืองไทยเราทอดวยมือๆ แมแตทอดวยมอืใน
เมืองไทยเราเองก็ตาม ยนเขามานี่ ถาเปนของแมทอเองเอามาใชหมด นั่น เปนอยางน้ัน
นะนิสัยอันนี้ ไปหาซื้อคนอื่นเราไมมีฝมือ บอกแมดวย เอา แมทอมาทอยังไงทอมาจะ
นุงใหหมดเราวา คนอื่นทอไมใชมอืแม แนะ มันสงวนขนาดนั้นนะ 

แลวขยายออกไปๆ ถงึเมืองไทยของเรา เอะอะกเ็หยียบหัวไปๆ รูสึกมีอะไรใน
ใจอยูนะ อยางป ๒๕๔๐ เมืองไทยเราจะจมจริงๆ เพราะผูนําเลว ผูนําระยะนั้นเลวมาก 
เลวมาเปนลําดับมาถึงจุดนี้ ไมใชจะมาเลวแตป ๔๐ อยางเดียว คือมันเหยียบกันมาๆ 
ใครมาเปนผูใหญก็มาคดมาโกงมารีดมาไถ กางพุงมาพรอมมากินกิน หมดตับหมด
ปอดพี่นองทัง้หลายแลวไมมีแลว เอา ตั้งขึ้นใหมมากินใหม ตั้งทองขึ้นมาพรอม ทอง
กางมาพรอมแลวจมมาๆ จนกระทั่งถึงป ๒๕๔๐ นั่นละจะจมจริงๆ ประหนึ่งวาใบไม
เหลืองไปหมด ในจิตของเรานี้กระเทือนมาก 

แตกอนเราไมเคยสนใจ หนาที่การงานทางพุทธศาสนาทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย 
ทางโลกทางสงสารมอบใหเขา ไมเคยไปเกี่ยวของเลย แตทีนี้อยูดวยกัน เสียงทางโนน
เขามาเสียงทางนี้เขามา เขามาหาหูเรานี้แหละ หูอยูกลางเมืองไทยนี่ เปนพระก็เปนพระ
อยูกลางเมืองไทย ดงัเขามาๆ มันจะลมจะจมจริงๆ อาวทําไงกัน ทีนี้เหมือนหนึ่งวาเปน
ภาพพจนขึ้นมาในใจ คนไทยทั้งประเทศ หมูหมาเปดไก หัวจอลงไปสูทะเลแหงความ
ลมจม นี่ละดีดนะ สะเทือนใจมาก เปนไงปูยาตายายของเราพาถอพาพายมา ลูกหลาน
ไทยก็สะดวกสบายมาเปนลําดับ สมบูรณพูนผลไมเดือดรอนอะไร แตมาระยะนี้
ลูกหลานไทยมันเปนยังไง 

ปูยาตายายก็ลวงไปๆ แทนทีลู่กหลานไทยเราจะฟนตอมรดกใหสูงสงขึ้นไป 
ทําไมเหยียบย่ําทําลายมรดกของปูยาตายายใหลมจมอยางน้ี เปนอยางน้ันนะ แลวทําไง 
เอาที่นี่ลมจม ใครทําใหลมจม นั่นเอาอีกนะ มนัพิจารณา ปูยาตายายไมไดพาใหลมจม 
พาถอพาพายมา เปนความสะดวกสบาย ตกมารุนลูกหลานไทยเรามันเหยียบย่ําทําลาย
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ใหลมใหจม คนทั้งประเทศมีแตลูกหลานไทยเหยียบประเทศของตนเองใหจมไปหมด 
หมูหมาเปดไกก็จะจมไปดวยกัน ทําไงกัน เราที่คิดอยูเต็มหวัใจก็เปนลูกหลานไทยอีก
เหมือนกัน เราก็นักปลนคนหนึ่ง แนะ อยาวาแตพี่นองทัง้หลาย เราก็เปนนักปลน ทําไง
ถึงปลน 

ไมมีใครมาทาํลาย ชาติใหญขนาดไหนก็ตามเขาก็อยูเปนสภาพของเขา เขาไม
เคยมารังแกบีบบี้สีไฟใหบานเมืองของเราลมจม ครั้นมองดูแลวรอบขางมีแตคนไทย
ของเรา รอบขางน้ีเปนมหาโจรปลนชาติไทยของเรา ปลนยังไง กค็ือความไมรูจัก
ประมาณ ความฟุงเฟอเหอเหิม ความลืมเนื้อลืมตัว นั้นละเปนมหาโจรเหยียบย่ําเขา
มาๆ  เอาแตตัวอยางอนัเลวรายมาใหลูกใหหลานสืบตอกันไป มันก็มีแตฟนแตไฟเผา
บานเผาเมืองเผาชาติของตนเองไมรูสึกตัว นั่น เผาเขามาๆ สุดทายป ๕๔๐ มองไปที่
ไหนเหมือนวาใบไมเหลืองไปหมดนะ เอ ยังไงกนั ฟงเสียงมาทางไหนมีแตเร่ืองผลลบๆ 
รอบตัวมีแตผลลบ จนกระทั่งเขาไปถึงบัญชีใหญในเมืองไทย เราเอาขนาดนั้นนะไมใช
ธรรมดา 

เปนพระก็จริงแตหัวใจเปนคนของชาติจะวาไง ก็ตองหวงชาติของตวัเองเปน
ธรรมดา ตามเขาไปสืบเสาะถึงเร่ืองบัญชีเงินในนั้น ที่นี่ตนเหตุที่จะเอาใหญนะ เงินใน
บัญชีก็ไมคอยมี มิหนําซ้ําจะรวมบัญชีอีก ที่วารวมบัญชี มันมีบัญชีใหญอยูอันหนึ่ง มัน
บอกวารวมบัญชีคือมันจะเอาอันใหญนั่น แตมันใชโวหารตมเฉยๆ ใชโวหารตมตับไต
ประชาชนเรา เรารูทันทีเลยที่วารวมบัญชี คือกินหมดๆ แลวจะเอาบัญชีใหญ คือบัญชี
นั้นไมมีใครแตะตองไดเทาที่ทราบมาโดยลําดับ ในระยะนั้นจะขอรวมบัญชี ทางนี้ขึ้น
เลยทันทีเพราะมันสะเทือนแรง 

รวมบัญชีอะไร เงินเหลานี้ปูยาตายายเราเก็บหอมรอมริบมาไวเพื่อลูกหลานไทย 
ทําไมลูกหลานไทยจะเปนยักษเปนผีเสียเองไปกินเงินในบัญชีใหญ ใหรวมๆ อุบายของ
มันใหรวม มันจะมากิน ไมใหรวมขึ้นเลยนะที่นี่ เลยกลายเปนหลวงตาเกี่ยวกับการบาน
การเมืองไป นี้มันเปนการสวมการถาน เราชําระลางตางหากน่ี มันวาเราเปนการบาน
การเมืองไดยังไง เราทําอะไรพิจารณาโดยธรรม เราไมไดเปนแบบโลกนี่นะ จะคัดคาน
ตานทานอะไรเปนธรรมทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้นเวลาออกทางไหนไมเห็นใครคานมา ถาลงไดออกแลวพิจารณา
เรียบรอยแลว มันขัดมันขวางมันทําลายกันยังไงบาง ทีนี้จะตานทานกันวิธีไหนมันก็ออก
ละซิที่นี่ นั่นละเรื่องราวมัน เอา จะชวย ปรากฏวาใบไมเหลืองไปหมดเมืองไทยเราระยะ 
๕๔๐ มองดูอะไรไมมีของดีเลยเพราะตางคนตางทําลาย บทเวลามันจะจมมันจมหมด
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ทั้งประเทศซ ิ คนนั้นทําลายคนนี้ทําลายเงียบๆ บทเวลาจะจมจะจมทั้งประเทศดูไดไหม
ละ เดือดรอนมาก เราจึงไดประกาศขึน้มาดวยความเปนหวงเปนใยชาติไทยของเรา 

ศาสนาก็อยูในเมืองไทย สุรุยสุรายๆ ก็อยูในเมืองไทย ยักษใหญความสุรุยสุราย
อยูในเมืองไทย ก็เอาธรรมเขาไปชะลางละซิ ศาสนาก็อยูในเมืองไทยนี่นะ รูจักประมาณ 
นั่นละจึงไดชวยพี่นองทั้งหลาย พี่นองทั้งหลายเราก็ชมเชยนะ พอวา เอา จะชวยเทานั้น
ก็พรึบ ตางคนตางชวยกันไมไดนอนใจ ทองคํานี้เราไดตั้ง ๑๑,๕๔๙ กิโล ฟงซิ ทองคาํที่
ชวยชาติคราวนี้ได ๑๑,๕๔๙ กิโล ของงายเมื่อไร ไปหาที่ไหนไดงายๆ หาจากเมืองไทย
เราตัวเกงๆ สุรุยสุราย ไปหยิบกระเปามันฉีกออกมาคนหาเงินหาทองไดมาโกยออกมา
เขาคลังหลวง มันเปนยังไงนัก นั่นละเรื่องราว 

เราไดทองคาํมาตั้ง ๑๑,๕๔๙ กิโล หาที่ไหนได ก็เดนขึ้นมาแลว เมืองไทยเปนผู
ทําลาย เมืองไทยเปนผูยกตัวเองขึ้นกส็มเหตุสมผลแลว เวลานี้เมืองไทยกาํลังยกตัวเอง
ขึ้น ทองคํากไ็ด ๑๑,๕๔๙ กิโล ยังจะไดอกีนะเรายังไมปดปาก จะรบกวนออดออนขอพี่
นองทั้งหลายเขาสูเมืองไทยเรา ทองคําเปนหัวใจของชาต ิ เปนเคร่ืองประดับชาตทิั้ง
ประเทศ ขอใหมีทองคําอยูภายในประเทศของเรา หลักใหญอยูตรงนี้ 

ธรรมะคิดละเอียด อยามาวาชุยๆ ไมไดนะ ไมเปนเรา เอาธรรมมากลั่นกรองๆ 
มันบกพรองตรงไหนๆ ตามแกตามไข นั่นละที่พาพี่นองทัง้หลายเดิน จึงไดทองคําฟน
ขึ้นมาอีกตัง้ ๑๑,๕๔๙ กโิล ยังจะได ๕๐ กิโลอีกนะ ๑๑,๕๕๐ กิโล จวนแลว เอามานะ
แถวนี้อยามานอนใจ กระเปาไหนมีทองคําเอามาฉีกดู ตองอยางน้ันซิ เด็ดอยางน้ันจะ
เปนอะไร เสียหายอะไร เด็ดคือวาฉีกกระเปาเอาทองคําเขาสูคลังหลวง มันเสียหายที่
ตรงไหน กระเปาไหนมีทองคําเอามาดู เราจะฉีกเอาทองคําแลวโยนกระเปาเขาปา 
ทองคําเอาเขาคลังหลวงจะวาไง ก็ไดมากตั้ง ๑๑,๕๔๙ กิโล เดนไหมละทองคําเรา 
ทองคําจํานวนนี้มีคาเทาไร มีน้ําหนักเทาไร เขมแข็งขนาดไหน ซึ่งตานทานชาติไทยของ
ตนไวได 

ใครจะมาคามาขายอะไร เขาเห็นทองคําเปดอารับเอาไวเปนเครื่องรับรองชาติ
ของตัวเอง ทางมันกก็วางออกละซิ การทํามาคาขายก็สะดวกขึ้น สวนดอลลารเรา
ยอมรับ ไดเพียง ๑๐ ลานสองแสนกวา ที่เขาคลงัหลวงเรียบรอยแลว สวนทองคํานี้ใคร
แตะไมได เราไมเหมือนใคร เพราะชวยพี่นองชาวไทยเราดวยความเปนธรรมและ
เมตตาครอบตลอดเวลา บาทหนึ่งเราไมเคยแตะฟงซินะ ทานจะไปหาที่ไหนผูนําบริสุทธิ์
ขนาดนี้ ทองคํามีเทาไรๆ เขาหมดไมใหแยกใหแยะ 

ดอลลารทีแรกก็เขา ครั้นตอมานี้เงินไทยเราไมพอใช เนื่องจากวาเราหยุดการ
เทศนชวยชาติแลวเงินไทยก็รอยหรอลง รายไดจากการเทศนไมคอยม ี แตคนที่มา
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ขอรองความชวยเหลือมันเต็มบานเต็มเมือง ขนใหๆ ที่สุดเงินไทยก็จะไมมี ก็เลยไปควา
เอาเงินดอลลารเขามาชวยกัน เดี๋ยวนี้ดอลลารเขามาหาเงินไทยนะ รวมเขามาหาเงินไทย
เพื่อชวยชาติของเรานั่นแหละ มันของงายๆ หรือ อกจะแตกถาพูดธรรมดาแบบโลกๆ 
เราชวยโลกนะ แตเราชวยดวยความเมตตา ไมมอีะไรที่เราจะแตะ แมบาทหนึ่งเราไมมี 
ขนาดนั้นละผูนําของทานทั้งหลายดวยความเปนธรรม ธรรมนําโลกนําอยางน้ัน ถาโลก
นําโลกจมๆ ไปเทาไรไหลไปทางนั้นไหลไปทางนี้ แตกซึมไปหมด หมดไมมีเหลือ 
พอจะเขาโองเหลือเทากําเดียว นอกนั้นกระจายไปหมด ของเราไมมี มีเทาไรเขาหมดๆ  

เราเปนคนสั่งการเอง ใครเคลื่อนไมได พดูอยางนั้นนะ ทองคําเหมือนกันทุก
บาททุกสตางคจะเขาหมด เก็บไดทีไ่หนก็เอามา คนที่มาเกีย่วของกับทองคําตองเปน
หัวใจเดียวกับเรา เปนอื่นไปไมได คนนั้นถาลงเราไดจับไดแลวไลออกเลย ไมใหเขาใกล
นะ เราไมมีใกลมีไกลมญีาติมีมิตร มีธรรมอยางเดียวเปนญาติมิตรพึ่งเปนพึ่งตายไดทั่ว
โลก เราเอาอันนี้มาปฏิบัติ เราทําอยางจริงจังทุกอยาง ทองคําเราก็ไดถึงขนาดนั้นแลว ก็
เดนแลวทองคําเรา ดอลลารก็หนุนกันเขาไป นอกจากนั้นเงินไทยเราออกชวย
ส่ิงกอสรางตางๆ ทั่วประเทศไทย 

เวลานี้ที่ยังจุดใหญๆ ก็คอืภูเขียว ๑๑ ลาน โรงพยาบาลนะ โรงพยาบาลภูเขียว 
๑๑ ลาน โรงพยาบาลแวงนอย  ๑๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท ทางอําเภอคํามวงนี้ ๘ ลาน สราง
ที่วาการอําเภอใหเขาทั้งหลังเลย เพราะเขาไปหาเราเอง คือเราไปนั้นเขานิมนตเราไป 
เราก็ไดไปด ู เขาเลาใหฟงสภาพของที่วาการอําเภอ ชํารุดทรุดโทรมมากแลวอยูลึกๆ 
เขาใหขยายออกมาที่กลางแจงใหคนเขาออกไดเปนทางสวนรวม เขาหาที่วาการอําเภอ
ไดงาย ประชาชนเขาไดงาย อันนั้นเขาไปลึกๆ เขาจะมาสรางที่ใหมนี้ 

ตอนที่เขาสรางเขาก็ไมบอก ใหเขาเลือกเองเราวางั้น เขาก็มาเลือกเอานี้เปน
ทําเลที่เหมาะสมมาก พอสรางขึ้นมาแลวเกิดเรื่องราวขึ้นมา เขาก็แกเกง เอาเราเปน
หลักฐานพยาน เปนตัวอํานาจก็ไดไมผิด วาไมคอยลงกัน คนหนึ่งใหสรางที่เกา คนหนึ่ง
ใหสรางที่ใหม เลยยุงกัน นายอําเภอเพื่อปลดเปลื้องมลทินก็ตองเอาเราไปเปนตัว
ประกัน นิมนตเราไปดู ประชาชนเขาวาอยางน้ัน คนนั้นวางั้น คนนี้วางี้ แลวทางอําเภอ
สวนใหญจะสรางจุดนี้ ทีนี้เมื่อมนัมีขัดแยงของกันอยูก็เหมือนกางขวางคอ กลืนไม
สะดวกแหละ เราก็ตองไป 

ไหนที่เกาสรางที่ไหน ที่ใหมจะสรางที่ไหน เขาก็บอกวาที่ใหมจะเอาตรงนี้ ที่เกา
เปนอยางน้ันๆ เราก็ดูทั้งทางนั้นทางนี้ เอาที่นี่ นั่นเราชี้เลย ที่นี่เปนศูนยรวม ทางเขามา
ที่นี่ก็เขามาที่วาการอําเภอ นั้นไมมทีางเขา เอาตรงนี้แหละ พอเราพูดคําเดียวลมเลย 
ใครเปนคนคานเดี๋ยวนี้ มันเกงมาจากไหน ไลเบ้ียคนคาน เงียบ วิ่งเขาปาหมดเลย อยาง
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นั้นละเรามา คือนายอําเภอเอาเรามาเปนตัวประกัน เขารู เขาใจไหม เพื่อเปล้ืองมลทิน
ของเขา พอเราไปพูดคําเดียววากๆ มันก็แตกละซิ หนีหมด เอา สรางตรงนี้ เทานั้นพอ 
พวกนั้นลมไปหมด นี่ละอะไรก็ตองเอาเราเปนตัวประกัน มันก็เหมาะสมจริงๆ ที่เขาจะ
สรางอําเภอใหม เหมาะสมแลว เอาตรงนี้ เอา ใครคานคานมาเวลาหลวงตาบัวยังอยูนี้ 
จะตีปากมันเสียวันนี้ มือก็เอามาดวยจะฟาดปากคน เราวา เงียบเลย ปากเขาก็เก็บเงียบ
ไมพูดอีกเลย ก็เลยสรางขึ้นมา อยางน้ันละชวยโลก 

ที่อื่นที่ใดขอเต็มหมด เราพักเอาไวๆ ยังไมใหเขามาในวงการจําเปนที่เรากําลัง
สรางอยู เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวรายไหนที่เปนอันดับหนึ่ง ซึ่งมีความจําเปนควรจะได
กอนเพื่อนกเ็อารายนี้เขามา อันดับสอง อันดับสามเขามาอยางน้ีเร่ือยๆ ไมใชจะสุมสี่สุม
หาใหไป เราตองเรียงลําดับความจําเปนอันดับหนึ่ง อันดับสอง ทําอยางน้ันเรื่อยมา 
สรางโรงพยาบาลตึกไหนๆ ก็แบบเดยีวกัน โรงพยาบาลไหนที่จําเปนมากกวาเพื่อน เอา
โรงน้ันๆ เร่ือย ทั่วประเทศไทย ไมใชเขามาขอกใ็หๆ เราไลเบี้ยถึงเหตุถึงผลกอนที่จะ
ใหๆ เพราะเงินทองเหลานี้ออกมาจากหัวใจประชาชนที่รักแสนรัก เขายังลากออกมาให
เราออกชวยชาติบานเมือง เราก็ตองพิจารณาซิ นี่ละเรื่องราวเปนอยางน้ันนี่ก็เขาพรรษา
แลว บรรดาพี่นองชาวพทุธเราทุกคนใหตั้งหนาตั้งตาเขาใกลชิดติดพันกับธรรมนะ อยา
มีแตโลกสกปรกลวนๆ กินไมพอกินไมอิม่ตายทิ้งเปลาๆ นะ ใหมีอรรถมีธรรมเปน
เบรกหามลอไวบาง ควรจะเรงก็ธรรมพาเรง ควรจะเปนเบรกหามลอก็ธรรมพาหามไม
เสียหาย ถาใหกิเลสเดินแลวเรียบหมดเลยไมมีเหลือละ ใหธรรมพาไปธรรมจะมีความรู
จักประมาณ ใหพากันปฏิบัติหนาที่การงานของตนอยาขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอ อยา
เปนคนสุรุยสุรายใชจายไมหยุดไมถอย 

เงินทองไมใชน้ํามหาสมุทรทะเลนะ หมดได หมดก็คือเรานั่นละเปนยักษเปนผี
กินสมบัติของตน คนนั้นก็สมบัติของตน คนนี้สมบัติของตน สมบัติของชาติมันก็จมไป
ได ตางคนตางเอาไฟเผาเขาไปๆ ใหพากันประหยัดมัธยัสถ อยาเปนบากับชาติอื่นเมือง
อื่นเขา เห็นเขาเอาอะไรมาความับๆ ใชไมไดนะ เราเปนชาติไทยของเราทั้งชาติตองรูจัก
ตัวเองเปนเนื้อเปนหนังของตัวเอง อะไรจะควรยึดมาเปนคติมาเปนแบบเปนฉบับเอา
มา ไมใชวาเอาสุมสี่สุมหา อันใดควรซื้อคอยซือ้ อันใดไมควรซื้ออยาไปซือ้สุมสี่สุมหานะ 
เห็นอะไรตกเขามาซื้อๆ 

เมืองไทยเราเปนนักฟุงเฟอเหมเหิม เพราะเคยสมบูรณพูลผลมาตั้งแตปูยาตา
ยายไมเคยอดอยากขาดแคลน แตเวลาเหตุการณรอบดานเขามาอยางปจจุบันทันดวนนี้
แกไมตกแกไมทันมันก็เสียละซิตรงนี้ เมื่อแกไมทันเราก็ตองจมเปนฝายเสียหาย ตองให
พากันพิจารณาใหดี วันเขาพรรษาแลวก็ใหพากันตั้งหนาตั้งตา ใหมีความสัตยความจริง
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ตอตนเอง อยางนอยในสามเดือนนี้ เอา ใครจะทํายังไงใหทําอยาใหขาด การทําบุญใส
บาตรแมแตรายเดียวคนเดียวก็เอา ไดใสบาตรวันหนึ่งองคเดียวก็เอา ไมใหขาดการให
ทานในวันนี้ๆ แลวงานอะไรที่มันเกีย่วของกับเราอันเปนความเสียหาย กินเหลาเมาสุรา
การพนันขันตอเหลานี้ใหปดออกๆ ใหหมด เพราะเหลานี้เปนสิ่งทําลาย ไดมาดวย
ความเพลิดเพลิน เสียไปเปนเงินเปนทองใชไมไดนะ ใหพากันคิดกันอานบาง 

ไมมีใครจะรูจักประมาณยิ่งกวาศาสนา ไอที่มันเลอะๆ เทอะๆ มันกาฝากมหา
ภัยเขามาแฝงศาสนาตางหาก เร่ืองศาสนาน้ีแนนหนามั่นคงมาก ดังทีเ่ราไดคัดคาน
ตานทานในวงศาสนาดวยกัน คนอื่นไมมีใครละทีจ่ะคัดคานตานทาน ก็มีหลวงตาบัวคน
เดียว จะมาจากที่ไหนรอบดานในเมืองไทยของเรา เขามาอะไรถาขัดตอหลักธรรมหลัก
วินัยหลักศาสนาเราจะออกรับทันที ตานทานกันเลย อันไหนเปนคุณเราก็ไมวา เพราะ
เราก็หาคุณอยูแลว ถาอะไรที่เปนโทษเปนภัยตอชาติบานเมืองตอศาสนาเราคัดคานเลย 
คัดคานมาตลอดก็ไมเห็นมีใครมาคานเรา 

ก็มีตัง้แตจะลักลอบมาฆาเรา ไปจางผูจางคนจางใครบริษัทบริวารของเขา หนึ่ง
ใหเรายอมรับเขา ใหเปนไปตามฝายเขา สองอยาคัดคานเขาอันหนึ่ง ใหเปนไปตามฝาย
เขา ถาไมเปนแลวทําไง เอา จัดการเอาหลวงตาบัวมาฆาเสียพวกเราจะไดดําเนนิสะดวก 
ตกลงกันจะมาฆาเรา ทีนี้เวลามาประชุมกัน ลูกนองบริษัทบริวารมาประชุมกัน ครั้นเวลา
ประชุมแลวบริษัทบริวารคนดีก็มีคนชั่วก็มี รวมกันแลวสุดทายพวกบริษัทบริวารทางคน
ดีมีอยูมากคานขึ้นมา โอ นี่คือรมโพธิ์รมไทร หลวงตามหาบัวเปนรมโพธิ์รมไทร พูดคาํ
ไหนเด็ดขาดๆ เพื่อชาติบานเมืองเพื่อศาสนาทั้งน้ันไมมีอะไรเสียหาย ถามาทําลายตน
โพธิ์ตนนี้แลวเมืองไทยเราจมทั้งชาติทัง้ศาสนา นั่น ทําไมไดคานกันมาอยางน้ัน มีอยาง
นั้นแหละ 

ไอเรานี้เฉย เราไมมีอะไรกับใคร เขาจะฆาก็ตายหลวงตาบัวตายทั้งองค ยังอยู
หลวงตาบัวทั้งองคทําความดีตลอด เราไมเคยสนใจกับเรื่องความเปนความตาย ใครจะ
มาจองกรรมจองเวรกับเราก็ไมมี เราไมมีกรรมมเีวรกับใคร เราทําประโยชนใหโลก
เทานั้น แลวเรื่องเหลานี้ก็คอยสงบไป อยูที่ลึกๆ ก็ม ีมีเราก็เฉย ไมมีเราก็เฉย เราไมมี
อะไรกับใคร เอา ฆากฆ็าไปซิเราไมมีอะไรกับใคร คนบริสุทธิ์ตายมันกต็ายดวยความ
บริสุทธิ์ คนชั่วยังมีชีวิตอยูมันก็ชั่ว ตายไปมันก็ชัว่ อันนี้มีชีวิตอยูกท็ําความดีตลอดมา 
ตายไปแลวก็ไปทางดตีลอด หรือจะไปทางไหนไมตองมาตัดสินใหเรา เราบอกแลววา
เราตัดสินของเราเองแลวตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ฟาดกิเลสตัวเปนภัยตอเรา
เองขาดสะบั้นลงไป ตั้งแตนั้นไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของ มีแตทําประโยชนใหชาติ
บานเมืองเทาน้ัน ใหทานทั้งหลายจําเอา 
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เราทําอยูทุกวันนี้เราไมไดทําเพื่อเรานะ เราทําเพื่อโลกทัง้น้ันละ บาทหนึ่งเราไม
เคยแตะ จึงเรียกวาทําประโยชนเพื่อโลกนั่นเอง เขาจึงเขียนติดไวนั้น ก็เพราะเห็นการ
กระทําของเรา มีมามาเทาไรมา ไหลเขามานี้ก็ไหลออกพรอมๆ กัน เราไมเก็บสําหรับ
วัดนี้ นี่เราไปกรุงเทพได ๒๐ วันหรือเทาไร พวกโรงพยาบาลเขามาขอตั้งเกือบ ๕๐ โรง 
ฟงซินะ โรงพยาบาลแตละโรงๆ มาเอาของในโกดังน้ีเกือบ ๕๐ โรง ตอนที่เราไป
กรุงเทพเพียง ๒๐ กวาวันเทานั้น โรงพยาบาลมาขอตัง้เกือบ ๕๐ โรง เรามาเมื่อวานเรา
เขาไปอาน เปนยังไงตอนที่เราไปกรุงเทพกลบัมานี้มีใครมาเกี่ยวของกับโกดังที่เราเก็บ
ของไวมากนอยเพียงไร เราก็ไปดู ไปดูทางโรงพยาบาลมาขอนี้เกือบ ๕๐ โรง ฟงซินะ 
๒๑-๒๒ วันเราไปกรุงเทพ โรงพยาบาลมาตั้งเกือบ ๕๐ โรง นั่นเห็นไหม 

เราอยูนี้ก็มา แตเราก็ไมคอยนัก แตเวลาเราไปแลวเปนเวลาเทานั้นเทานี้แลว
กลับมาเปนยังไงบาง นีเ่ขาก็มาติดตอขอจากนี ้ วัดพระเปนผูจัดการทางโรงไฟทางครัว
ทางศาลาเปนผูจัดการให องคใดมาอยูรับหนาที่นี้หมดเลย จัดใหๆ เสมอหนากันหมด 
เวลาจะไปก็เติมน้ํามันรถใหทุกคัน นี่เราก็มีปมน้ํามันเอาไว จะหาความสะดวกจากไหน 
ในวัดตางๆ เราอยากยกนิ้วไดเลย วัดไหนเอามาแขงวัดปาบานตาดที่เปนนักเสียสละนะ 
เสียสละทุกดานทุกทางไมมีความเสียดาย มีแตความเมตตาครอบไปหมดเลย เอาหมด
เปนหมดยังเปนยัง 

บางทีเขาผูที่เก็บเงิน เราสั่งจายนั้นจายนี้ เอาไปเอามาเงินหมดแลว หือ 
หมดแลวหรือ เอา พกัไวกอน สักเดี๋ยวเอาอีกไมคํานึงเงินวาหมดวายังนะ เอาอีกๆ 
เร่ือยอยูอยางน้ันละ เราไมเอาอะไรนี่ ตั้งหนาตั้งตาทําดวยความเมตตาตอโลก คิดดูไป
ตามถนนหนทางเขามาขายดอกไม มดีอกไมไหมดูซินะ นั่น ไฟเขียวไฟแดงเขาจะมา
ขายดอกไม ไมใหมากละ ใหคนละเล็กละนอยเฉลี่ยกันไป ใหคนละสามรอยๆ ที่เขามา
ขายดอกไม ดอกไมเขาขายพวงละ ๑๐ บาท เวลาเราใหใหคนละสามรอยๆ อยางนี้
ตลอดเลย เปนอยางน้ัน ไปที่ไหนเขาทราบหมด รถหลวงตาบัวไปที่ไหนเขาทราบกัน
ทั้งนั้น เหมือนเอาเงินหวานไปเลย นี่ละอํานาจความเมตตา 

เราจะไปทางไหน เชนอยางเราไปกรุงเทพกลับมานี้ พวกตํารวจพวกอะไรที่เขา
ไปรอรับ เขาไปถึงขอนแกนนูนนะเขาไปรับเรา รถเราก็มอียูแลวรถนําเรา เราไมตองการ
บอกวาไมใหยุงเหลาน้ีเขาก็ไมฟง พวก ต.ช.ด. เขาจัดคนของเขามาตั้งเทาไร รวม ๒๐ 
ละมังพวก ต.ช.ด. รักษาวัดนี้นะ เขาทําของเขาเอง เราบอกเทาไรเขาไมฟง เขาฟงนาย
เขา นายเขาสั่งไวอยางน้ันเขาก็ทําตามนายเขา เขาไมไดทําตามเรา เราก็ไมทราบวาไง 
หมดอํานาจก็ปลอยเลย นี้เขาก็รักษา ทีนี้เวลาเราไปไหนมาไหนเขาไปรอรับที่ขอนกง
ขอนแกนนูนนะ นอยเมื่อไร รถเราก็มีรถนําเรา แตเขาไมสนใจรถนํา เขาไปของเขา



 ๘

ตางหาก พอไปแลวคนนั้นเทานั้นคนนี้เทานี้ๆ หมดเลย เปนอยางน้ันนะเรา แลวใครจะ
ไมอยากไป 

อํานาจความเมตตา หมดเปนหมดยังเปนยัง เราไปที่ไหนเราทําประโยชนทั้งน้ัน 
เอา หมดกห็มดเพื่อประโยชนทางนั้น หมดก็หมดเพื่อประโยชนทางนี้ ยังไวอยูก็ยังไว
เพื่อประโยชน แนะ เราไมไดมกีารเก็บนี่ เอาเทานั้นละพูดวันนี้.พากันตั้งอกตั้งใจนะ
เขาพรรษา ใหตางคนตางมีจิตมใีจใกลชิดติดพนักับอรรถกับธรรมกับบุญกับกุศล มี
ความสัตยความจริงมัดตัวเองนะ ถาปลอยใหกิเลสแลวหมดเลย หมดเนื้อหมดตัวไมมี
สมบัติอันดีงามเขาสูใจ จะมีแตพุงกางไวกินๆ ไปแลวตายแลวเนาเฟะไมเกิดประโยชน 
บุญกุศลไมไดทางใจแลวฉิบหายนะ ไมมีเครื่องสืบตออันดีงาม 

กินลงไปมันแคพุง พอตายแลวพุงพังพังไปดวยกนัหมดไมมีเหลือ แตบุญกุศลนี้
เขาสูใจ ใจไมตาย ใจไมเนาไมเฟะ ขออันนี้เขาสงเสริมอุดหนุนจิตใจ จิตใจจะมีความ
สงางามในภพชาติตอไป พากันจําเอานะ คํานี้เปนคําสอนของพระพุทธเจานะไมใชคํา
หลอกลวงโลก เอาละพอ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

