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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

วุนตลอดเพื่อประโยชนแกโลก 
 เราชวยจริงๆ ชวยโลกไมใชชวยธรรมดา ไมเหลาะแหละ นี้ไมเคยเหลาะแหละ 
วาจริงนี้ขาดสะบั้นไปเลย ทุกอยางถาลงไดล่ันคําไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย กิเลสใน
หัวใจเจาของก็เหมือนกนั กิเลสไมขาดคอเจาของขาด ซัดกนัขนาดนั้นละ เร่ือยมาอยาง
นี้ ชวยโลกเราก็ชวยจริงๆ ไมเอาอะไรเลย คิดดูซิดีดดิ้นทั้งวันทั้งคืน ไปตลอดเวลา ดีด
ดิ้นหาอะไร ก็เพื่อโลกทั้งนั้น เราไปตลอดเราไมเอาอะไรเลย เราชวยโลกชวยขนาดนี้ละ 
เร่ืองดีดเรื่องดิ้นดูจะไมมใีครเกินหลวงตาบัว เดี๋ยวถูกนิมนตนั้นถูกนิมนตนี้ ไปเรื่อย ไม
นิมนตก็ไป ไปเรื่อยอยางน้ันละ ไปใหๆ ไปเอาไมเห็นมีบาง ไปลําพังเจาของไปใหๆ 
ตลอดเลย 

นี่ละจิตเวลามันดําปแลวมันมืดมันบอด ไดอะไรมามีแตจะกําๆ กิเลสพาใหกํา 
พาใหโกยพาใหรีดใหไถ ธรรมะนี้เปดออกๆ ตลอดเวลา ตรงกันขาม ทานจึงเรียกวา
โลกกับธรรม โลกก็คอืกเิลสความสกปรก ธรรมก็คือน้ําที่สะอาดที่ชะลางใหส่ิงสกปรก
ทั้งหลายคอยจางไปและหายไป คนเราอยูกันได ถามีแตกิเลสน้ีแหลกไมมอีะไรดีละ ถา
ธรรมไมเขาแทรก ธรรมเปนของสําคัญมาก 

เราชวยจริงๆ ชวยโลก ที่ดีดดิ้นอยูทุกวันนี้เพื่ออะไร ออกเพื่อโลกทั้งนั้นเราไม
เอา แบตลอด จึงวาเสียสละ ในชาตินี้เปนชาติที่ชัดเจนมากทีเดียวที่เปนชาติเสียสละ ไม
เอาตลอดไปเลย เสียสละๆ ตลอด ผูขอก็รุมเขามาตลอดเหมือนกันจนไมมีอะไรจะให 
คนนั้นขอนั้นคนนี้ขอนี้ ผูใหจนไมมีอะไรจะให หมด จะมอีะไรหลวงตา มีเทาไรก็ออก
หมดดังทีพ่ีน่องทั้งหลายเห็นนั่นแหละ จะถือเอาเปนคตติัวอยางก็ถอืที่เราทํานี้ นี่ก็มีผู
มาขอจะสรางเจดียเรา เจดียขี้หมาอะไรเราวาอยางน้ีเลย อยามายุงนะ เจดงเจดียอิฐปูน
หินทรายเกิดประโยชนอะไร 

ที่เราทําใหโลกไดดูไดเห็นเปนคติเครื่องเตือนใจมคีาขนาดไหน ดูอันนั้นซิ เราวา
อยางน้ัน อยามายุงนะเรื่องเรา ระลึกถึงหลวงตาบัวตาเบียอะไร ระลึกถึงธรรมที่ทาน
สอนทานพาดําเนินนั้นเอาไปปฏิบัติจะเปนมงคลมหามงคล เราบอกอยางน้ันละ อยามา
ยุงนะ จะมาทําเจดงเจดียหลวงตาบัว เราไมสนใจกับสิ่งเหลานี้ยิ่งกวาหัวใจโลกนะ เราไป
ทุกวันนี้เราไปเพื่อหัวใจโลกตางหาก เราไมไดไปเพื่ออะไร เราไมเอาอะไรโลกอนันี้ 
ปลอยตลอดมาได ๕๖-๕๗ ปนี้ละมงั นี่ก็เคยพูดใหฟงแลว ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๔๙๓ บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เปนวาระสุดทายที่ปลอยโลกธาตุหมดจากหัวใจ 
แมแตธาตุขนัธอะไรไมมเีหลือ ปลอยไปเหมือนกันหมดเลย ตั้งแตนัน้มาก็ชวยโลก
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เร่ือยๆ ในเบื้องตนก็มีแตพระละรุมตามตลอด เร่ิมสอนพระ จากน้ันมาก็ขึ้นบนศาลา 
ธรรมะมีแตแกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ ที่ไปสอนดกึๆ ธรรมะประเภทขางบนนี้ที่สอนพระ
ลวนๆ แกงหมอใหญเอาประมาณไมไดละ ทกุวันนี้ไมไดเทศนละธรรมะเด็ดๆ เผ็ดๆ 
รอนๆ เทศนแตแกงหมอใหญ เราก็ชวยอยางน้ีตลอดมาชวยโลก 

ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว เพราะเราไมเอาอะไร เราบอกเราไมเอา เราชวยโลก
ทั้งนั้น มีเทาไรหมดไปตามๆ กันเลย อยางไปที่ไหนๆ นี้เหมือนกันไดมาเทาไรออก
หมดๆ ใหเก็บเราไมเก็บ เก็บหาอะไร ผูที่หวังพึ่ง ส่ิงที่ควรจะเปนประโยชนคือวัตถุ
ส่ิงของเงินทองมอียู เอา จายกันไปแจกกันไปอยางน้ันละ ใจเวลามันเปดเปดอยางน้ัน
ละทานทั้งหลายฟงเอา ไมมีคําวากํา ไมมีเลย เปดตลอดแบตลอดออกตลอด เพื่อให
โลกไดรับความชุมเย็นกันทั่วหนา ตามที่เรามีกําลังชวยเทาไรเราก็ชวยอยางน้ันเรื่อยๆ 
มา สําหรับเราเราไมเอาอะไร 

แมแตเวลาเราตายเรายังเขียนพินัยกรรมไวเรียบรอยแลว เวลาเราตาย วัตถุ
ไทยทานที่เขาจะมาทําบุญเพื่อเผาศพหลวงตาบัวนั้น มีพินัยกรรมแลวนะนั่น ใหตั้ง
คณะกรรมการเก็บหอมรอมริบ จตุปจจัยไดมากนอยเพียงไรใหเก็บหอมรอมริบมาได
แลว เชนเงินเปนตน ไดมาเทาไรคณะกรรมการเก็บหอมรอมริบเอาไวเรียบหมด 
จากน้ันก็ยกเงินกอนนี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงใหหมด นั่นฟงซิ เราไมเอาอะไร เราจะ
เผาเราดวยไฟ ส่ิงที่เปนประโยชนแกผูมีชีวิตอยู เชนเงินทองเหลานี้เอาเขาใหเปน
ประโยชนแกโลก ที่เปนประโยชนสําหรับคนตายก็คือไฟ เอา เผาลงไปเทานั้น จากนั้น
ดีดผึงเลย พดูใหมันชัดเจนอยางน้ี 

เราปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย พูดคําสัตยคําจริงออกมาใหโลกมันฟงไมได
เหรอ หรือฟงไดตั้งแตความโกหกหลอกลวงกนัทั้งโลกน่ันเหรอ นี้เปนคําสัตยคําจริงที่
พูดออกมานี้ เราไมไดโกหกใคร การปฏิบัติของเราแทบเปนแทบตายมาตลอด เรา
โกหกเราเหรอพิจารณาซิ เวลาผลเกิดขึ้นมาก็ดังที่พูดนี้ฟาดนิถลมนั่น สมเหตุสมผลกัน
ไหมกับการเสียสละ เปนก็เปน ตายก็ตาย ถึงคราวเอาเอาจริงๆ ไมไดเหมอืนใครงายๆ 
นะ จิตใจนี้รูสึกวาเด็ด เด็ดอยูมาก ถาลงไดออกทางไหนแลวขาดสะบั้นไปเลยเทียว 
นอกจากไมออก เก็บหอมรอมริบพนิิจพิจารณา เร่ืองความคิดความอานใครพูดอะไรนี้
เขาหมดๆ เก็บไวในความรูสึกไมออก ไมออกงายๆ ละ เวลาออกนี้ขาดสะบั้นไปหมด
เลย 

ไมใชแอะๆ ปากเปราะปากบอน ไปที่ไหนแวดๆ ตีปากๆ แหละเรา เก็บไวไมได
เหรอ ที่ไมควรเปนประโยชนแสดงออกมาหาอะไร ที่จะเปนประโยชนออก ควรออก
หนักเบามากนอยออก จึงเรียกวาเก็บความรูสึก นี่เราก็ชวยเต็มกําลัง...ชวยโลก เราชวย
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เราก็อยางที่วา เอา เปนก็เปนตายก็ตาย ถึงวาระมันแลวหมุนใสกันเลยเทียว เราไมถอย 
วาจริง จริง ถาเวลาเลนๆ กับหมานี้ แตเวลาเลนกับหมาใครมายุงไมไดนะ นี่ยังไม
ปลอยหมาเฉยๆ นะ ถาหมามานี้แลวใครมายุงไมไดเลนกับหมา เวลาของจริงหมามายุง
ไมไดเหมือนกัน เขาใจไหม มันเปนคนละวรรคละตอน เวลาเลนกับหมาเปนหมาไปเลย
เราก็ดี เวลากับคนหมามายุงไมได เปนอยางน้ันละ จะวาจริงหรือไมจริงก็พิจารณาเอา
ทานทั้งหลาย 

ชวยโลกเราก็ชวยจริงๆ ไมมอีะไรติดตัวเราเลย ไดมามากนอยออกเพื่อโลก
ทั้งนั้นเราไมเอา แบตลอด นี่เรียกวาชวยโลก ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังที่ไปโนนไปนี้ไป
ชวยโลกทั้งนั้น เราไมเอาอะไร เจาของไมไดอยูละวิ่งวุนตลอดเพื่อประโยชนแกโลก นี่
วันนี้พอฉันเสร็จแลวก็จะออกเดินทางไปเขาใหญ จากน้ีไป ๕ ชั่วโมงนะไปเขาใหญ เรา
เคยดูนาฬิกา จากวัดนี้ไปถึงที่เคยไปนี ้ที่วัดอะไรทีเ่ขาถวายเรา ใหทานอุทยัไปอยูนั้น ๕ 
ชั่วโมงไปที่นัน่ ตั้งแตทางแยกใหญเขาไปถึงที่วัดนี้มัน ๔๐ นาที จากน้ีถึงทางแยกใหญที่
จะแยกเขาเขาใหญนั่นละ แยกปบตรงนั้น จากน้ันเขาไปอกี ๔๐ นาที รวมแลว ๕ ชั่วโมง 

นี่ก็จะไปคางที่นั่นวันนี้ วันพรุงน้ีก็ออกไปสวนแสงธรรม วันมะรืนก็ยอนเขามา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต วันที่ ๗ ยอนกลับมา วันที่ ๕ ไปถงึเขาใหญ วันที่ ๖ 
ออกจากนี้ไปสวนแสงธรรม วันที่ ๗ ยอนกลับมาที่รังสิต จากนั้นถึงจะเขาสวนแสงธรรม
ได แลวก็ไปที่เปนแหงๆ ไป เทศนเวลานี้ก็ออกทัว่ประเทศนะ ออกวิทยทุัว่ประเทศ ให
โลกไดเห็นไดถือเปนคตติัวอยาง ที่เราทาํนี้เราทําเพื่อเปนประโยชนแกโลกทั้งน้ัน เรา
ไมไดทําเพื่อเรา ทําเพื่อประโยชนแกโลก 

เพราะฉะนั้นเวลาเขาปรึกษากัน เราตายแลวจะมากอเจดียเจเดออะไรใหเรา 
อยามายุงนะ การที่ทําเหลานี้เปนเจดียอันลึกซึ้งมาก มีคุณคามากที่สุด คือเปนคติ
ตัวอยางแกโลกที่เราทํานี้ ไมมีอะไรกอความเสียหายแกโลกเราพิจารณาหมดแลว การที่
เราชวยโลกมา เอา จะชวย ตั้งแตนั้นมาเราไดพจิารณาการดําเนินของเรา วาทําความ
กระทบกระเทือนแกโลกใหเกิดความเสียหายตรงไหนบางไมมี มีแตความภูมิใจๆ เรา
พิจารณาภายในใจของเราเรียบรอยแลวออกๆ จะออกกวางออกแคบเราพิจารณา
เรียบรอยแลวออกๆ ไมปรึกษาใครละ ก็เรียบรอยเร่ือยมาจนกระทั่งทกุวันนี้ 

คราวที่เราชวยชาติคราวนี้ก็ไดทองตั้ง ๑๑ ตัน ๓๘๓ กวากิโลแลว มันก็ไดมา
เร่ือยๆ อยางน้ี เปนกอบเปนกําของที่เขาสูคลังหลวงซึ่งเปนจุดใหญ สวนดอลลารไมได
มาก ดอลลารดูเหมือน ๑๐ ลานกวาเขาคลังหลวงนะ ดอลลาร ๑๐ ลานกวา สวนทองคํา 
๑๑ ตันกับ ๓๘๐ กวากิโล เขาแลว สวนเงินไทยก็เคยบอกแลววา เราไดนําเขาไปซื้อ
ทองคํา เอาเงินไทยไปซือ้ ๒ พันลาน ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง นอกนั้นออกทั้งหมดเงนิ
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สดนะ ออกชวยชาติบานเมืองหมด ชวยใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงเวลาตายแลวตายงาย 
เราบอกจริงๆ เราไมไดตายยาก ไมตองไปนิมนตพระที่ไหนมา กุสลา ธมฺมา หลวงตา
บัวตายแลวไปไหนนา อยามายุงเรา เราพิจารณาของเราเรียบรอยแลว ไมมีอะไรมายุง
เราได ถึงวาระที่เราจะตายใหเปนตามอัธยาศัยของเราแลว ปบเขารมไมรมไหนเราเขา
เลยไปเลย ไมยากอะไรเลย 

การปฏิบัติตอขันธ ขันธมนัหมดสภาพแลวหรือ หมดแลวหรือสลัดปวะเดยีวไป
เลย ไปกังวลกับมันอะไร เสียอกเสียใจนั้นนี้กับธาตุกับขันธ ประสากระดูกเสียใจมนั
อะไร ขอใหจิตเปนหลักเกณฑของตัวเองแนนหนามั่นคงเทานั้นพอ จะตายเมื่อไรได
ทั้งนั้นไมเปนกังวล ขอใหเรียนธรรมใหถึงธรรมใหจบธรรมภายในใจ ใจกับธรรมเปน
อันเดียวกันแลวหมดปญหาโดยประการทั้งปวง จะอยูจะไปไมเปนกังวล ถึงวาระที่จะไป
แลวไมอยูวางั้นดีดผึงเลย 

นี่กบ็อกชัดๆ ใหพี่นองทัง้หลายฟง คราวนี้เปนคราวที่เราชวยชาติเต็มกําลัง
ความสามารถของเรา หมดชีวิตคราวนี้แลวดีดผึงจะไมตองกลับมาเกิดอกีตอไปแลว 
ประจักษอยูในหัวใจแลว พระพุทธเจา สนฺทิฏฐิโก สาวกทั้งหลาย สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทาย
ขั้นสุดยอดคอืไมตองกลับมาเกิด กิเลสขาดสะบั้นลงไป กิเลสตัวพาใหเกิด อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา พาใหเกิด อวิชชาดับลงไปแลวไมมีอะไรจะพาใหเกิด ขาดสะบั้นไปหมด
เลย ถึงกาลเวลาแลวดีดผึงเลย นี่พูดอยางชัดๆ ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดไมตองไป
ถามใคร พระพุทธเจาทานก็ไมถามใคร สาวกทั้งหลายไมถามใคร ใครบรรลุธรรมที่ไหน
ไมตองไปตองไปทูลถามพระพุทธเจา พอตัวๆๆ ดวยกัน 

นี้ตัวเทาหนูก็พอตัว ไมสงสัยในการเกิดการตายของเจาของบอกชัดๆ วาหมด
ชาตินี้แลวจะไมกลับมาเกิดอีกก็บอกชดัๆ อยางน้ีเลย มันหมดโดยสิ้นเชิง เชื้อจะพาให
เกิดคือ อวิชฺชาปจฺจยา ขาดสะบั้นลงไปแลวจากหัวใจบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปงเราลืมเมื่อไร นี่ละเปนฟาดินถลมลืมได
หรือฟาดินถลม ซัดกันมากี่ป ตั้งแตออกปฏิบัตพิรรษา ๗ เรียนจบ เปนเปรียญพรรษา 
๗ แลวก็ออก ปพรรษา ๑๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม เปนวันตัดสินกันระหวางกิเลสกับ
ธรรมขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจ ตั้งแตนั้นมาหมดปญหาโดยประการทั้งปวง ไมมอีะไร
เปนปญหาในใจ หมด 

การดีดการดิ้นกับโลกทั้งหลายดวยความเมตตาตางหาก เราไมไดดีดดิ้นเพราะ
เรากระวนกระวายเราเปนทุกขในหัวใจเราเราไมมี หมดโดยประการทั้งปวง กิเลส
เทานั้นพาใหยุงเหยิงวุนวาย กิเลสขาดลงไปแลวไมมีอะไรยุง สบายแสนสบาย เขาใจ
แลวนะ เอาละใหพร ... หลวงปูลี ถ้ําผาแดง ถวายทองคํา ๓ กิโล ๑๙ บาท ๙๗ สตางค 



 ๕

เงินสด ๓๐๕,๕๐๐ บาท เงินอังกฤษ ๒๐ ปอนด เช็ค ๑๑๘,๕๐๐ รวมเปนเงิน 
๔๒๔,๐๐๐ บาท ยาสามัญประจําบาน ๑,๐๐๐ ชุด (สาธุ) นี่ของธรรมลีเอามา เทานั้นละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

