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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ดีดดิ้นเพื่อลูกเพื่อหลาน 
 

 ทองคําตัง้แตมาจากอุดรจนถึงวันที่ ๒๗ เดือนนี้ก็ไดตัง้ ๑๗ กิโลแลว ไมใชเลนๆ 
นะ ทานทั้งหลายก็ตายใจได หลวงตาเองก็ตายใจไดในการบริจาคและการรับบริจาค การ
นําไปชวยเหลือโลกบริสุทธิ์ ทางโนนก็ใหมาดวยความหวังอยางน้ัน ทางนี้รับไวก็เพื่อ
ความหวังอันนี้อยางเดียวกัน ไมมีอะไรตกเรี่ยเสียหายไปไหนเลย ไมมีสําหรับเรา นี่ละ
อํานาจของธรรมตายใจไดเลย ไมมทีี่จะคิดในแงเคลือบแคลงสงสัย เราชวยโลกมานี้เงินก็
ไมทราบวากี่หมื่นลานที่ชวยไปนี้ ออกหมด พวกตึก พวกโรงร่ําโรงเรียน สถานที่ราชการ 
มากที่สุดนะ ตึกใหญๆ ทั่วไปหมด นี่หมายถึงเงินสดที่เราออก เงินสดนี้ออกชวยคนทุกข
คนจน มีเหตุผลที่ควรจะชวยคนทุกขคนจนได เราก็ชวยตามเหตุผล จากน้ันก็สถาน
สงเคราะห กาวขึ้นสูโรงร่ําโรงเรียน ที่ราชการตางๆ จนกระทั่งถงึโรงพยาบาล เปนเงินสด
ของพี่นองทัง้หลายแหละบริจาค 

บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิ ทานทั้งหลายเคยฟงไหม เงินตั้งทั่วประเทศไหลเขามา
หาเรากี่พันกี่หมื่นลาน บาทหนึ่งไมเคยตกเรี่ยเสียหายไปดวยความทุจริตของเรา จะมากจะ
นอยออกดวยความบริสุทธิ์ใจ และออกตามเหตผุลทุกอยางเลย ทองคําก็ไมแยกไปไหนละ 
สําหรับเงินสดนี้ทั่วประเทศกระจายไปหมด ดอลลารก็เขาคลังหลวงดวย เดี๋ยวนี้ก็แยก
ออกมาชวยโลก ชวยกันกับเงินไทยเรา เงินไทยเราไมพอตองเอาดอลลารมาเปลี่ยนเปนเงิน
ไทยออกชวยโลก ออกอยางน้ีตลอดเลย 

เราจึงไดภูมิใจที่ไดชวยโลกคราวนี้ ชวยดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความเมตตาลวนๆ 
ทุกอยาง เราไมมีอะไรติดจิตติดใจเราเลย เพราะเราก็เคยเรียนใหพี่นองทัง้หลายทราบแลว
วาเราพอทุกอยาง เราไมเอาอะไรเลย ทุกอยางในสามแดนโลกธาตุนี้เราไมเอาอะไร พอ
หมด ไมมีอะไรสูธรรมไดเลย ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวจาอยูอยางนั้น พูดใหมันชัด
เราจวนจะตายแลว นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ศาสนา
พระพุทธเจานี้แนหรือไมแน ใหไปพิสูจนกันทางดานปฏิบัติ เพียงเราคิดความเชื่อแบบดน
เดาเกาหมัดไมไดแนนะ ความเชื่อจากภาคปฏิบัตินี้กราบพระพุทธเจาอยางราบๆ ไม
จําเปนตองเห็นพระองคแหละ กราบเลยๆ เพราะความจริงเปนอันเดียวกัน ปบเขาไป
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เทานั้น ยอมรับเลยๆ  นี่ละธรรมอันนี้เปนธรรมที่โลกทั้งสามตายใจไดตลอดมา ออกไปที่
ไหนตายใจไดๆ ทั้งน้ัน 

อยางที่เราออกมาชวยพีน่องทั้งหลายทางดานวัตถุ ทางดานธรรมะ ออกดวยความ
แนนอนๆ ไมมีเคลื่อนคลาดเลย วัตถุไทยทานที่ไดมามากนอยนี้ชวยโลกทั้งหมดเลย ไมวา
จะประเภทใดออกชวยโลกทั้งนั้น ทองคําก็ไดตัง้ ๑๑ ตันกวาเห็นไหมละ หล่ังไหลเขาไปสู
คลังหลวงของเราพอจะหายใจไดบาง จากน้ันก็ประเภททองคําที่น้ําไหลซึม กําลังไหลซึม
เขามา เพื่อจะหนุนทองคําของเราในคลังหลวงใหเพิ่มพูนมากขึ้นๆ  เราจึงไดประกาศใหพี่
นองทั้งหลายทราบวา เราเปนหวงทานทั้งหลายนั่นแหละ สําหรับเราเราไมเปนหวงเรา 

มีโรงพยาบาลหรือไมมีเราไมเคยสนใจนะ เราพูดจริงๆ ตามหลักความจริง เรา
ไมไดไปหวังพึ่งอะไรๆ  จะเปนจะตายอยูในธาตุในขันธนี้  ดูกันอยูนี้  ถาจะแกไขอะไร
ดวยหยูกดวยยาพอเปนฐานะที่จะรับกันไดแลวก็เอามาแกไขเสีย ถาไมเปนฐานะที่ควรรับ
ไดก็ปดออกๆ ไมใหมายุง นี่ละเรื่องธรรม เร่ืองธรรมเรื่องเปนเรื่องตายเสมอตัว ไมมีอะไร
มีน้ําหนักตางกัน จิตใจไมมีหว่ันตอเร่ืองความเปนความตาย เสมอตลอดเวลา เร่ืองธาตุ
เร่ืองขันธมันแปรสภาพ ตั้งแตมีชีวิตอยูธรรมดามันก็แปร เวลาจะตายมันจะไมแปรไดยังไง 
แปรถึงขั้นตาย ก็ไมเคยมีอะไรกัน เพราะพิจารณาเรียบรอยแลวๆ ไมนอกเหนือจากตาขาย
คือธรรมนี้เลย ธรรมนี้เปนตาขายครอบไวดวยความถูกตอง เราจึงไมหว่ัน เราพูดจริงๆ 
ไมไดอวด ใหมันจาเขาในหัวใจมันก็รูเองทุกคนๆ ไมไปหวังพึ่งอะไรทั้งนัน้ ดูกันอยู รูกันอยู
ตลอดเวลา ควรแกไขไดขนาดไหน ดัดแปลงไดขนาดไหน ซอมแซมไดขนาดไหนก็ซอมกัน
ไป เมื่อมันจะไมไหวแลวหรือก็ปดทีเดียวเลย ไมตองไปหวงไปใยยุงเหยิงวุนวาย 

นี่ละธรรมทําความสบายใหตั้งแตตนจนกระทั่งสุดขีดความสบาย ตั้งแตมีชีวิตอยู
เบ้ืองตนฟาดจนกระทั่งถึงวันตาย ธรรมมีอยูในใจแลวไมหว่ันๆ ทั้งน้ัน ตายไปแลวก็ไม
หว่ันอีก แนนอน นี่ละธรรมเครื่องคุมครองรักษาเราผูปฏิบัติธรรม ธรรมทานแสดงไววา 
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรม นั่นทานบอกไว ผูปฏิบัติธรรม 
ธรรมยอมรักษา อันนี้เราปฏิบัติเต็มเหนี่ยวภายในหัวใจแลว ธรรมก็รักษาเต็มเหนี่ยว จึงไม
หว่ันกับอะไร ความเปนความตาย ความไดความเสีย เราไมเคยหวั่น 

เร่ืองราวอยางชุลมุนวุนวายอยูในโลกเวลานี้ บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายที่มีเจตนา
หวังดีหวงใยเรา กลัวเปนกลัวตายดวยเรื่องตางๆ อยามายุง นั่นเราพูดเทานั้น เร่ืองเปน
เร่ืองตายเราเรียนมาจบแลว เร่ืองเปนเรื่องตายก็เปนเรื่องสมมุติที่เปนตายกันอยูทั่วโลก ไป
ตื่นหาอะไร ธรรมชาตินั้นคืออะไร ใครเห็น นั่น ธรรมชาตินั้นเหนือหมดแลว แลวจะมามัว
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กลัวอยูกับของสกปรกนี้อะไร เร่ืองเกิดแกเจ็บตายเรื่องสกปรกของวัฏฏะ ธรรมชาตินั้นไมมี
คําวาเกิด ไมมีคําวาตาย แลวเลิศเลอขนาดไหน จะมายุงอะไรกับของสกปรกเหลานี้ 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมมี เปนตายอะไรเราไมมี ใครเปนหวงเปนใยเรา อยามายุง เราวา
เทานั้นพอ เร่ืองสกปรกวางั้นเลย เปนกับตายมันก็เรียนจบแลว ลมหายใจหมดเมื่อไรมัน
ตายไดดวยกนัทั้งนั้นแหละ 

ขอใหทําใจใหแนนหนามั่นคง ทานทั้งหลายจะทราบอยางที่พูดมานี้ จะไมมีสองเลย 
ธรรมพระพุทธเจาวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะตองรูเองเห็นเองประจักษตวัเอง ไมตองถาม
ใคร ก็เมื่อประจักษในหัวใจนี่แลวไปทูลถามพระพุทธเจาหาอะไร ทานวา สนฺทิฏฐิโก ผู
ปฏิบัตินั้นแลจะเปนผูรูดวยตัวเองไมตองไปถามใคร เวลามันเจอเขาอยางนั้นมันหยุดทันท ี
จะไปทูลถามพระพุทธเจาที่ไหนไมมี เพราะธรรมชาตินี้เขากันเปนอันเดียวกันแลว นี่ละการ
ปฏิบัติธรรมมีคุณคาสูงสง จนกระทัง่ถึงตายใจได ทั้งเปนทัง้ตายมีน้ําหนักเทากัน ไมมคีําวา
จะไปหวั่นกับอะไร ความเปนอยู อยากเปนอยูกไ็มมี อยากตายเสียก็ไมมี กลัวตายก็ไมเคย
มี เพราะธรรมชาติอันนี้เหนือหมดแลว อันนี้เปนสมมุติ เร่ืองตายเปนสมมุติ ธรรมชาตนิั้น
เหนือหมดแลวจะมาหากลัวตายอะไรกับมูตรกับคูถอยางน้ี นี่ละธรรมพระพุทธเจาประกาศ
ปางๆ อยูในหัวใจของทุกคนจากการปฏิบัติ ถาไมปฏิบัติแบกคัมภีรหลังหักก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร ขอใหนํามาปฏิบัติ ผลจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 

เรายิ่งจวนตายเทาไรก็ยิ่งเปนหวงบรรดาพี่นองทัง้หลาย หวงขางนอกหวงขางใน 
หวงไปทุกอยาง คิดดูซิอยางทองคาํนี้ไดมามากขนาดไหนแลว ยังอดเปนหวงไมได ก็
ลูกหลานไทยเรามีจํานวนเทาไร เวลานี้ก็ตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคน หัวใจสูดลมหายใจอยูกับ
ทองคําทัง้นั้น เมื่อไมมีอนันี้แลวเปนประโยชนอะไร ประเทศไทยทั้งประเทศไมมีที่เกาะที่ยึด 
ไมมีหลักเกณฑเปนยังไง เมื่อมีอนันี้เขาไปแลวก็มีหลักมีเกณฑ นี่ละที่เราไดอุตสาห
พยายามตะเกียกตะกาย สวนใหญสวนยอยลงมาจนกระทั่งถงึประเภทซึมซาบ พยายามให
ไดเพื่อลูกหลานเรานั้นแหละ ไมไดเพื่อเรา ทุกอยางเราพอ เราไมสนใจกับอะไรแหละ 

ที่ดีดดิ้นอยูนีก้็เพื่อลูกเพือ่หลาน เพราะฉะนั้นจึงพากันคิดคาดอดีตอนาคตให
เรียบรอยนะจะไมเดือดรอน ถามีแตความฟุงเฟอเหอเหิมโดยถายเดียวแลว ถึงเวลาจน
ตรอกมันเปนดวยกันทุกคนนั่นแหละ วันนี้พูดเพียงเทานี้  พอฉันเสร็จแลวนี้คิดวาจะไป
วัดอโศการาม ไปดูเจดีย เจดียนี้ตั้ง ๔๐ กวาลาน มีครูบาอาจารยทั้งหลายประเภทเพชรน้ํา
หนึ่งๆ เขาบรรจุที่นั่น เราก็ตองเทดิทนูเคารพบูชาทาน ดวยการขวนขวายชวยเหลือ เราล่ัน
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คําลงไปแลวเราก็พยายามชวยเต็มกําลัง ชวยเจดียวัดอโศการาม ดูวาเปน ๔๐ กวาลานนะ 
ไมใชเลนๆ  

มีแตครูบาอาจารยองคสําคัญนะ ที่จะเขามาบรรจุใหเปนขวัญใจของบรรดาพี่นอง
ลูกหลานทั้งหลายในกาลตอไป เมื่อสรางไวแลวนี้ใครมาไดกราบไหวเปนมหามงคลๆ จาก
พระธาตุทั้งหลายที่ไดมาบรรจุไว ของครูบาอาจารยทั้งหลายที่เลิศเลอๆ ทั้งน้ัน เจดียนี้จะมี
แตองคสําคัญๆ เขามาบรรจุไวที่นั่น เราจึงตองไดพยายามเทิดทูนขวนขวายทุกดานทุกทาง 
วันนี้ออกจากนี้ไปก็จะไปดูเสียกอน เสร็จแลวถึงจะยอนมาเทศนที่โรงเรยีนอะไร วันนี้มันก็
ไมวางอยางนี้แหละ ไปวัดอโศฯ กลับมาก็มาเทศน เทศนแลวถึงไดกลับมาตอนเย็น แลววัน
หลังก็ไปศิริราช ทีแรกวาจะไมเทศน ก็มีคนปวย ตองไปเยี่ยมคนปวยแลวถึงจะเขาศิริราช 
ยิ่งจวนเขามาทุกวัน  

(ทองคําหนึ่งบาทครับ) เออ พอใจๆ ทองคําตั้งแตเชามาถึงปจจุบันนี้ได ๑ กิโล 
๓๐ บาท ๔๖ สตางค (ถวายหนึ่งแสนเจาคะ) เออๆ พอใจๆ นี่ละที่กระจายออกทั่ว
ประเทศไทยเรา ออกทั่วเลยเทียว เขาบัญชีหลวงตาปุบ หลวงตาก็เอาออกปุบชวยโลกอยู
อยางน้ันตลอด (ถวายทองคําอีก ๑ บาทครับ) เปน ๑ กิโลกบั ๓๒ บาทแลว สําหรับวันนี้
ไดมากนะ เปนหวงชาติไทยของเราจะทํายังไง เราก็บึกบึนเวลามีชีวิตพอตะเกียกตะกายได 
เราก็อุตสาหพยายามชวยเต็มกําลัง เอาละทีนี้จะใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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