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เราจะพาพี่นองทั้งหลายทําประโยชนใหโลก
กอนจังหัน
เราแจกทานไปอยางนี้ตลอดไมวาอยูอ ดุ รอยูที่ไหน มาแจกทานทั่วหมดเลย ทาง
วัดไมใหเก็บ มีเทาไรออกหมดเลยแจกทาน พวกไทยทานตางๆ ก็ไปอีกทางหนึ่ง ถา
ควรจะไปตามวัดก็ไป ตามประชาชน คนทุกขคนจนสมาคมตางๆ ก็แยกไปๆๆ อยาง
นั้น ไมใหเก็บในวัด ใหแจกทานไปเรื่อยๆ มานี้ก็เหมือนกัน ของที่ไดมานี้ออกแจกทาน
หมด ไมใหเก็บ ไมใหนําไปไหน ไปทีไ่ หนทําประโยชนท่นี ั่นๆ เรื่อยๆ ไป นี่เรียกวาทํา
ประโยชนชวยโลก โลกมันกวางขวาง ไมใหเอาไป เราตั้งหนาตั้งตาที่จะทําประโยชนให
โลกเต็มกําลังความสามารถของเรา
ตั้งแตเริ่มชวยชาติมานี้มีอะไรออกหมดเลย เราแบไมเอา ตั้งหนาตั้งตาชวยชาติ
บานเมืองของเรา ตั้งแตเราเริ่มชวยชาติมานี้ก็เห็นเปนชิ้นเปนอัน เชนทองคําเราก็ไดตงั้
๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโลเขาคลังหลวง แลวดอลลารดูเหมือน ๑๐ ลานกวา สวนเงินสด
กระจายออกสิ่งกอสรางตางๆ มีโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง โรงพยาบาลนี้มาก เราเอา
ของไปใหเขามาขอเราอีก มันอยางไรกันพวกนี้นะ ไดไมพอ ดุไปอยางนัน้ แหละ
พอเราไปนี้รุมมาละ คนนั้นขาดนั้นคนนี้ขาดนี้ โรงพยาบาลก็ไมทราบวากี่หลังนะ
เวลานี้กําลังสรางพวกตึกพวกอะไร เครื่องมือแพทย โรงพยาบาลนี่พิสดารมาก ที่ชวย
โลกมานี้โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง รอบหมดเลยไมวาใกลวาไกล ทุกภาคเลย ทางไหน
ขอมาจําเปนอยางไรๆ อานรายการจําเปนๆ แลวใหตามนั้นๆ ปลูกสรางอยูในที่ทั่วๆ
ไปมีแตปจจัยของพี่นองทั้งหลายทั้งนั้น สําหรับเรานี้แบ เราไมเอา บอกวาไมเอาไมเอา
จริงๆ ไมเหมือนใคร เราพอทุกอยางแลว
ธรรมภายในใจก็ปฏิบัติมาตั้งแตวันออกบวช รักษาศีลรักษาธรรม เปนที่ภูมิใจ
มาตลอดตัง้ แตวันบวช ชีวิตเปนพระลวนๆๆ เรื่อยมา ไมไดระแคะระคายภายในใจวา
ไดมีความเศราหมองเปนมลทินที่ไหน ที่เราไดสรางความชั่วในเพศของพระ ไมมี มีแต
ทําประโยชนใหโลกตลอดมา ชวยใหเต็มกําลังความสามารถในชาตินี้ จะเปดออกหมด
แบตลอด ออกหมดเลย แมที่สุดเวลาจะตายก็มีพนิ ัยกรรมไวเรียบรอยแลว เวลาเราตาย
ลูกศิษยลูกหาเอาจตุปจจัยไทยทานมาใหทานนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นในพินัยกรรม เอา
นักกฎหมายมาเขียนพินัยกรรมดวยนะ เอานักกฎหมายมาเลยละ
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เขาถวายจตุปจจัยไทยทานมากนอยนี้จะมาสรางหรูๆหราๆ ประดับศพเนาเฟะนี้
ไมเอา ไมใหสราง ไมใหทําอะไร จตุปจจัยที่ควรจะเปนประโยชนแกโลกผูมีชีวิตอยูนใี่ ห
กรรมการเก็บรักษาไวหมดเลย พอเสร็จแลวยกเงินจํานวนนี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงไป
เลย เราจะเผาดวยไฟ สําหรับศพไฟเปนประโยชน จตุปจจัยที่ไดมามากนอยเปน
ประโยชนแกผูมีชีวิตอยู ออกทําประโยชนใหหมด แลวก็ลาโลกเลย พูดจริงๆ นะ พูด
อยางมีความสัตยความจริงกับบรรดาพี่นองทัง้ หลาย ไมมีออ มคอม แลวไปก็จะไมกลับ
ดวย บอกชัดๆ เลย บอกวานี้เปนครั้งสุดทายของเรา ในชีวิตของเราเราจึงทําประโยชน
ใหโลกเต็มกําลังความสามารถ ไมใหมีอะไรติดเนื้อติดตัวในวัดในวา มีเทาไรขนออกให
หมดเลย พอเสร็จแลวก็ดีดผึงเลยเทานั้นละ
นี่ละการสรางความดี ใหพี่นองทัง้ หลายจําเอาไวทุกคน การสรางความดีไมไป
ไหน จะเขามาหนุนที่หัวใจๆ อะไรบกพรองขาดเขินอะไรหัวใจเต็มตื้นดวยอรรถดวย
ธรรม ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันนี้สงางามตลอดเวลา ไมวาอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอน
สงางามตลอดครอบโลกธาตุ เมื่อจิตบริสุทธิ์แลวครอบหมดเลย นี่ละการสรางความดี
คําพูดคําจาไมมีใครที่จะพูดไดถูกตองแมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก ซึ่งเปนพอใหญของ
เรา เราเปนลูกชาวพุทธใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ทานสอนไว ซึ่งเปนความ
ถูกตองแมนยําเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ใหดําเนินตามนั้น
อยาปนเกลียว อยาเหยียบหัวพระพุทธเจาไป เหยียบหัวพระพุทธเจาไปก็คือฝา
ฝนคําสอนของทานนั่นละ แลวก็เหยียบหัวตัวเองในขณะเดียวกัน เอาใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวยนะ เราเกิดมาในชาตินี้เราแนใจวาเราเปนมนุษย รูบาปรูบุญ เอาใหเต็มเหนี่ยว
ของที่ไมควรเสียดายอยาใหกิเลสเขามาหึงหวงกุมอํานาจเอาไว จะทําความดีงามแกตน
กิเลสลากไปกินหมด เวลาตายแลวก็จม กิเลสละพาใหจม บุญกุศลไมไดพาใครใหจม
แหละ
เราจะพาพี่นองทัง้ หลายทําประโยชนใหโลกเต็มเม็ดเต็มหนวยในชาตินี้ ตั้งแต
เริ่ม ๒๕๔๐ มาที่เมืองไทยเราหัวจอลง ทัง้ หมูหมาเปดไกผูคนจอลงในความลมจม พาพี่
นองทั้งหลายดีดขึ้นมาๆ ผลที่ไดมาเราก็เห็นแลวทองคําตัง้ ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโล นี่
คือผลของพีน่ องทั้งหลายฟนตัวเอง เพราะไมมีใครมาเปนขาศึกตอชาติไทยของเรา ก็มี
พวกคนไทยของเรานี้เปนขาศึกตอตัวเอง แลวก็เปนขาศึกตอชาติ จะพาชาติบานเมือง
ใหลมจม
เมื่อรูเนื้อรูตัวแลวฟนตัวกลับคืนมา ใหบานเมืองของเรามีความสงบรมเย็นดวย
วัตถุสิ่งของเงินทองและศีลธรรมภายในใจเปนที่พอใจ อยูในโลกนี้ก็พออยู ไปโลกหนาก็
พอไป เมื่อมีของดีแลวอยูกด็ ไี ปก็ดี ถามีตั้งแตของชั่วแลวอยูก็ชั่วไปก็ชั่ว รอลมหายใจ
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พอตายแลวจมเลย ใครฝนพระพุทธเจาฝนไปเถอะ สวากขาตธรรมใครเปนคนตรัสไว
พระพุทธเจาเปนผูตรัสไว ไมมีเคลือ่ นคลาด อยาฝนนะถาไมอยากจม ถาตาม
พระพุทธเจาแลวไมจม ถาฝนพระพุทธเจาแลวจมทั้งนั้น ใครจะเกงกลาสามารถขนาด
ไหนเกงเพื่อจม ไมไดเกงเพื่อฟนฟูตัวเอง
วันนี้เราตกลงไปดานปราจีนนะ เตรียมของใหพรอมไวเลย เริ่มละเริ่มชวย ทาง
ปราจีนแลวไปทางปากชอง จากนั้นก็ไปวัดเสือ สามจุดนี้ เราภูมิใจไดนําพี่นองชาติไทย
ของเราทั้งทางดานวัตถุและดานธรรมะ เราพอใจในการชวยชาติคราวนี้ โดยที่เราก็ไม
เคยคาดเคยคิดแตมันก็เปนขึ้นมาในเมืองไทยของเรา เปนขาศึกตอตัวเอง จะพา
บานเมืองของตัวใหจม จึงพากันฟน ผลก็ไดเปนที่พอใจมาเปนลําดับลําดา ทองคําเราก็
ตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโล นั่นเห็นไหมผล ฟนตัวเองเปนอยางนั้น ถาเหยียบตัวเองก็
จมหมดทั้งชาตินั่นแหละ ดอลลารก็ดูเหมือนได ที่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลวนั้น ๑๐
ลานสองแสนกวา สวนเงินสดนั้นกระจายเขาไปซื้อทองคําเขาคลังหลวงเพียง ๒ พันลาน
จากนั้นออกหมดเลยทั่วประเทศ
แตสําหรับความมัวหมอง หลวงตาบัวเปดเลย ไมมี ทีช่ วยพีน่ องทั้งหลายคราวนี้
ชวยดวยความอบอุนใจเต็มที่สมกับเมตตาชาติไทยของเรา เลยประกาศออกลั่นโลกเลย
วา เอาจะนําจะชวย จึงไมมีอะไรติดตัว บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ออกหมดเลยเชียว แลว
ก็คอยดีขึ้นๆ ศีลธรรมก็คอยฟนฟูขนึ้ ถาศีลธรรมฟนฟูภายในใจทุกสิ่งทุกอยางจะชุม
เย็นไปหมด การคบคาสมาคม หนาที่การงานที่มีเกี่ยวของตอกันจะเปนความชุมเย็นไป
หมดถาธรรมไปทีไ่ หน ถากิเลสไปที่ไหนอยางนอยทําความราวราน มากกวานั้นแตก นั่น
ละกิเลสไปไหนเปนไฟไปดวย ธรรมไปไหนเปนน้ําดับไฟ ใหพากันจําไปปฏิบัติ อยูใน
บานในเรือนของเรา อยูที่ไหนก็ตาม อยาลืมพระพุทธเจาที่เปนศาสดาองคเอก จอมโลก
ก็คือศาสดาองคเอก ใหฟงเสียงทาน พวกเรานี้ยิ่งมีแตพวกเลวๆ ตองฟงของดีซิ ใหพร
(หลังจังหันหลวงตาทานไมไดแสดงธรรม)
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

