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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
เมตตาธรรมมีเทาไรทุมลงหมด 

 บรรดาพี่นองทั้งหลายกพ็อจะทราบไดพอสมควร เร่ืองของหลวงตาที่ชวยชาติ
บานเมืองเวลานี้ทุมลงเต็มกําลังความสามารถเลยนะ บาทหนึ่งหลวงตาไมเคยแตะ ฟง
ซินะ ทานทั้งหลายจะไปหาที่ไหน ผูรับผิดชอบในการเงินการทองทกุบาททุกสตางคมา
อยูที่หลวงตาคนเดียว หลวงตาเอาออกทําประโยชนใหโลกตามความมุงหมายของพี่
นองทั้งหลายทุกบาททีเดียว ไมมีทีว่าจะรั่วไหลแตกซึม หรือเปนมลทินอะไร ไมมีใน
หัวใจของเรา การแสดงออกจากหัวใจที่สะอาดนี้กส็ะอาดไปตามๆ กันหมด  
 ถาหัวใจมีมลทินมากนอยหรือมืดตื้อน้ีมันกวานเขามาๆ กิเลสกินไมอิม่กินไมพอ 
ไดมาเทาไรกวานกินหมดๆ ธรรมแลวเปดออก มีแตความเมตตาลนโลกลนสงสาร เรา
ชวยโลกดวยความเมตตาสุดสวน ตั้งแตวันรองโกกเราลืมเมื่อไร อะไรถาลงไดถงึใจถงึ
จริงๆ หลวงตาองคนี้ไมเหมือนใคร ถาลงไดถึงใจถึงขนาดทีร่องโกก เพราะเหตุไรจึง
รองโกก เขาบรรยายถึงเร่ืองการติดหนี้ติดสินเงินในธนาคาร ในคลังหลวงของเราจะไม
มีอะไรเหลือติดไมติดมอื มิหนําซ้ําเขายังจะโกยเอาเงินจากคลังหลวงออกไปรวมบัญชง
บัญชีอะไร นีท่ี่มันไดฟดกนั เพราะเราชวยชาติบานเมืองมาแทบเปนแทบตาย แลวจะมา
โกยของเราออกไปไดอยางไร เรากําลังจะเอาเขาคลังหลวง ทางนั้นเขามา จะมาแยงเอา
ออกไป มันก็ซัดกันละซิ  
 นี่ละถูกตองดวยธรรม ซัดกันแบบนี้ถูกตองดวยธรรม หลวงตาบัวรบรบดวย
ธรรม ไมไดรบดวยกิเลสตณัหา การพาพี่นองทัง้หลายดําเนินมานี้เราจึงไมเคยไดตําหนิ
ติเตียนตนเองวามัวหมองที่ตรงไหน เพราะเหตุไร เพราะหัวใจที่ชวยโลกนี้เปนหัวใจที่
บริสุทธิ์และเต็มไปดวยเมตตาทุกสัดทกุสวน ไมมีมลทินแมเม็ดหินเม็ดทรายติดหัวใจ
เลย พอที่จะแสดงมลทนิออกไปใหเปนการกระทบกระเทือนพี่นองทัง้หลาย ไมมี ทาน
ทั้งหลายไดทราบเสีย 
 เร่ืองชวยโลกชวยจริงๆ ที่มาออกหนาออกตาจริงๆ ก็ป ๒๕๔๑ เปนตนมาละ 
๒๕๔๐ นี้กําลังปลงธรรมสังเวช ที่พีน่องชาวไทยทั่วประเทศทั้งลูกทัง้หลาน ทั้งหมูหมา
เปดไกหัวจอลงในทะเลแหงความลมจมกันทั้งน้ันทีเดียว แลวทําอยางไร เรามาพิจารณา
หาเหตุหาผล ผูที่มาทําเมืองไทยของเราใหลมจมฉิบหาย ตลอดถงึหมูหมาเปดไกจะจม
ไปดวยกันนี้เปนผูใดที่มารุกราน เปนผูมาทําลาย ถึงขนาดเมืองไทยจะลมจม ครั้น
พิจารณาแลวก็มีแตคนไทยของเรา ไมมีใคร  
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 ความฟุงเฟอเหอเหิม ความลืมเนื้อลืมตัว การกินการโกง การกอบการโกยนี้กิน
เขามาๆ จนกระทั่งเมืองไทยจะจม นี้ตางหาก ไมใชเมืองอื่นเมืองใดเขามารบราฆาฟนตี
เมืองไทยแหลกแตกกระจายลงทะเลหลวง ไมเคยมี มีแตเมืองไทยเสียเองกินกัน 
จนกระทั่งเมอืงไทยจะไมมีเหลือ นี้ละที่ไดฟนขึ้นมาดวยรองโกกทีเดียว เร่ิมตนตั้งแตนั้น
ละไดชวยพีน่องทั้งหลายมา ชวยก็ชวยดวยความเมตตาสุดสวนดวย ไมไดชวยธรรมดา 
เรียกวาเราไมเคยเห็นมลทินในหัวใจเรานี้เลย 
 ที่ปฏิบัติตอพี่นองทัง้หลายเปนมลทิน คือเปนผลลบตอพี่นองทั้งหลาย เราบอก
ไมมี มีแตผลบวกตลอด โกยทางโนนกอบทางนี้มา ขวนขวายมาตลอดเวลาตั้งแตวัน
ชวยชาติบานเมือง มีแตขวนขวายเขามาสูชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราทั้งน้ัน ที่
เราจะไปแตะตองทั้งสามพระองคนี้ไมมี เราอุมสุดหัวใจของเราเลย เพราะฉะนั้นเวลา
เด็ดเราจึงเด็ด เด็ดดวยความเปนธรรม เด็ดเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย เด็ดเปนธรรม เราจึงเด็ดไดเตม็เหนี่ยวทีเดียว ใครมาแตะไมได ถาส่ิง
ที่ผิดตอชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตริยแลวหลวงตาบัวเปนฟดเลยทีเดียว หัวขาด ขาด
ขาดไปเลย แขนขวายังมีตอย แขนซายยังมีอกีตอย ฟาดเอาใหมันหมด  
 อยางทานอาจารยฝนทานวา ทานบอกถงึเร่ืองการเย็บผา เราเปนกรรมฐานการ
เย็บผาตองเกงซิ มาทางหมัดเอาหมัด มาทางศอกเอาศอก มาทางตีนทางเทาเตะ มา
ทางหัว หัวชน พอสุดแลวทานหัวลาน เอาหัวชน หัวลาน เลยมายุติกันตรงที่หัวลาน 
หลวงตาบัวนี่ลานแคไหนนี่ ที่ไหนมันยังอยูจะชนตลอดเขาใจไหม เอาจนไมมีผมตดิหัว 
ชวยพี่นองทัง้หลายกรุณาใหทราบนะ หลวงตาบัวไมเคย เงินบาทหนึ่งที่จะมาหยิบของ
ทานทั้งหลายเขามานี้ไมมี หัวใจน้ีเปดอาไปหมดดวยความเมตตาสงสาร และใจที่
บริสุทธิ์สุดสวน ตั้งแตเราบําเพ็ญมาหายสงสัยทุกอยางแลว  
 จึงไดนําธรรมที่หายสงสัยนั้น มาประกาศนําพี่นองทัง้หลาย จึงเปนความสะอาด
เร่ือยมาจนกระทั่งปานนี้ ทานทั้งหลายเห็นที่ไหมวาหลวงตาบัวไปซุบซิบซุบแซ็บ ไปหา
กินนี้กอบนั้นโกยที่นี้มีทีไ่หน เราเปนผูทําหนาที่เอง เราจะเปนผูตานทานทั้งหมด เพราะ
ความบริสุทธิ์อยูกับเรา ปากอมขี้เขาวาของเขาไปตามเรื่องของเขา ความจริงปากอม
ธรรม พูดอะไรออกไปเราอมธรรมทั้งน้ันๆ ตลอด เราไมสงสัยในตัวของเราเอง นี่ได
ชวยพี่นองทัง้หลายมา เวลานี้ก็ยังไมหยุด เงินทองขาวของมานี้ก็ชวยตลอด  
 เฉพาะอยางยิ่งทองคําทุกบาททุกสตางคเขาหมดเลย ดอลลารก็เขาแลวแตกอน 
เดี๋ยวนี้ดอลลารตองหมุนเขามาชวยเงินไทย เพราะเราหยุดจากการเทศนาวาการ เงินที่
จะมาชวยชาติก็หมดไปๆ มีแตเงินเขามาถวายธรรมดาไมพอ เราเลยตองไปเอาเงิน
ดอลลารเขามาหนุน เราก็ประกาศใหทราบแลววาแตนี้ตอไปดอลลารจะไมไดเขาคลงั



 ๓

หลวงนะ ดอลลารจะไดหมุนเขามาชวยเงินสดของเราที่ชวยชาติมันไมพอ เราก็ทําอยาง
นั้นเรื่อยมา วาอยางไรเปนอยางน้ัน หลวงตาองคนี้ไมเหมือนใคร ถาลงวาจริงจริงตลอด
เลย เด็ดขาดหัวขาดไมมีถอย ถาวาเลนก็เลนจริงๆ ใครมาจริงดวยไมได เวลาเลนใคร
มาจริงดวยไมได เวลาจริงใครมาเลนดวยไมได ตองเปนอยางนั้น สันเปนสัน คมเปนคม  
 นี่เราก็ไดชวยพี่นองทัง้หลายมาเต็มเม็ดเต็มหนวย เปนเวลาได ๗ ปนี้แลว ทุม
ลงเต็มกําลังความสามารถ วัตถุส่ิงของเงินทองไดมาเทาไรออกกระจายทั่วประเทศเขต
แดน เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลมากที่สุด เวลานี้ ๒๐๐ กวาโรง โรงพยาบาลพิสดาร
มากนะที่ชวยโรงพยาบาล เครื่องไมเครื่องมืออะไร แลวก็มีกี่ประเภทเครื่องไมเครื่องมือ
อยูในโรงพยาบาล นอกจากนั้นเปนตึกเปนรถรา เปนที่ควรจะซื้อขยายใหก็ซื้อขยายไป
เร่ือยๆ เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลจึงพิสดารมากกวาทุกแหง จากน้ันมาก็โรงรํ่าโรงเรียน 
สรางโรงเรียนใหตลอด และที่ราชการตางๆ ดังพี่นองทัง้หลายไดทราบทั่วกันแลว เชน 
เรือนจําลาดยาว นี่ก็สรางสองตกึ ตกึละสามชั้น ๔๙ ลาน  
 ก็เงินของพี่นองทัง้หลายนี่เองไปสราง ไมใชเงินของใคร จึงวาเราชวยโลก ไดมา
เทาไรเราชวยทั้งหมด เราไมมีสงสัยในตัวของเรา พูดใหเต็มยศ ในหัวใจของเราพอแลว 
ทุกอยางกิริยาออกมาจากหัวใจจึงพอไปตามๆ กันหมด ถึงจะขวนขวายไดมาเทานี้ 
ไดมาเพื่อให ไมไดไดมาเพื่อเก็บ เราชวยเต็มกําลังความสามารถ ตั้งแตชวยมานี้ไมมีที่
จะมาเปนของตัวเอง ออกๆ ไดเทาไรออกหมดๆ ชวยอยางน้ีตลอดมา หรือจะหาผูใด
มาเปนคูแขงหลวงตาบัวก็หามา การเสาะแสวงหาสมบัติเงินทองขาวของสูจุดสวนรวม
คือประชาชนจนกระทั่งถึงคลังหลวง ไมร่ัวไหลแตกซึมไปไหน ใหดวยความบริสุทธิ์
ลวนๆ จะจายมากจายนอยจายดวยเหตุดวยผลทุกอยาง ไมใชจายชุยๆ นะ ใครมาขอ
อะไรใหไปสุมสี่สุมหาทั้งๆ ที่เงินเปนกอนๆ ใหชุยๆ ไมไดเรา ลงเหตุลงผลกันเต็มเม็ด
เต็มหนวยสมควรที่จะจายเทาไรเอาใหๆ ใหๆ อยางน้ีตลอดไปเลย 
 เวนแตอยางที่มาขออยางน้ีก็เห็นทั่วหนากันแลวใชไหม เชนเขาจําเปนเรื่องตา
เร่ืองอะไรมาขอนี้ก็ใหทั่วหนากัน รูกันอยูอยางน้ี ก็บริสุทธิ์ใชไหมละ ทนีี้เราใหของเรา
เองก็แบบเดียวกัน คือใหดวยเหตุดวยผลจริงๆ นี่ละเราชวยชาติบานเมือง พี่นอง
ทั้งหลายถาจะหามาแขงกห็า เราพูดตรงๆ คําวาแขงน้ีคือวาเราทําเต็มกําลัง
ความสามารถของเราแลว เมตตาธรรมมีเทาไรทุมลงหมดๆ ใครจะมาแขง จะแขงไป
ไหนก็แลวแตจะแขง เราเต็มหัวใจของเราแลวทุกอยาง ชวยโลกชวยอยางน้ีเร่ือยมา 
สมบัติเงินทองขาวของชวยเพื่อสวนรวมทั้งหมด  
 จากน้ันแลวอันที่สองที่เปนของสําคญั ก็คืออรรถธรรมที่แสดงแกโลกตั้งแตวัน
ออกเทศนชวยชาติบานเมืองมา ธรรมไปพรอมกนัๆ เลย เราก็ไดคิดไวแลววาวัตถุนี้โลก
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จะมองเห็นกอนอื่น เปนความคิดของเราเอง เร่ืองวัตถทุี่จะมาชวยชาติบานเมือง เชน
ทองคําเปนตน เมืองไทยของเรานี้จะทราบทั่วกันกอนอื่น แตเร่ืองธรรมที่จะเขาสูหัวใจ
นั้นเมืองไทยเราไมคิดแหละ เราคิดเต็มหัวใจ จึงไดบอกกับหมูกับเพื่อนกบ็อก คราวนี้
เปนคราวที่อรรถธรรมจะไดเขาสูหัวใจพี่นองชาวพุทธเรา พอประมาณละคราวนี้ คราว
ชวยชาติทางดานวัตถุ ทีนี้นามธรรมก็จะเขาสูหัวใจคนโดยลําดับ  
 นี้เห็นไหมละเวลานี้วิทยุทั่วประเทศไทยแลว วิทยุเสียงอรรถเสียงธรรมเขาสู
จิตใจของพีน่องทั้งหลาย เรียกวาทั่วประเทศไทย คือมีทกุภาค แตละภาคๆ ไมนอย 
วิทยุตั้งไปหมด ธรรมเขาสูหัวใจเปนสิริมงคลๆ ทั่วหนากันหมด ธรรมไปที่ไหนไมเคย
ทําความเดือดรอนแกผูใด ศาสนาของพระพุทธเจาหรือธรรมพระพุทธเจาออกไปทีไ่หน 
มีแตความชุมเย็นเปนสุข นี่ธรรมก็กระจายออกไป ออกทางวิทย ุทุกแบบทุกฉบับ เปน
เสียงอรรถเสียงธรรมทั้งนั้นออก นี่กพ็รอมกันกับทีช่วยชาติบานเมือง  
 นี่ละที่วาเราทําเต็มความสามารถ ทางดานวัตถุเราก็ชวยเต็มความสามารถ 
ทางดานอรรถดานธรรมก็ชวยเต็มความสามารถ ธรรมทีม่าเทศนสอนพี่นองทัง้หลาย
เต็มความสามารถออกมาจากภาคปฏิบัติของเรา เราปฏิบัติไดรูไดเห็นธรรมขนาดไหน 
ไดมากนอยทุมออกชวยชาติทั้งหมด เรามีแตความวางเปลา สฺุญโต โลกํ วางเปลา
หมด ปลอยวางหมด วางหมด วางหมด ไมมอีะไรเหลือ เหลือแตความเมตตาลวนๆ ที่
เฉล่ียเผื่อแผ หรือดีดดิ้นอยูเวลานี้ดีดดิ้นดวยความเมตตากับพี่นองทัง้หลายนะ 
 เราไมไดดีดดิ้นเพื่อแสวงหานั้นนี้มาเปนเราเปนของเรา ไมมี เราเปดขนาดนั้น
ละ ชวยชาติคราวนี้เราชวยใหเม็ดเต็มหนวย ตายแลวจะไมไดมาชวย พูดใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ตายแลวจะไมกลับมาเกิดอีก เราไดตัดสินกันมาตั้งแตบนหลังวัดดอยธรรมเจดีย 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ตั้งแตบัดนั้นมาทําประโยชนใหโลกทั้งน้ัน สําหรับที่
จะทําประโยชนใหแกเราไมมี แลวเรื่องความทุกขที่มันมีเต็มกายเต็มใจของเราก็มาขาด
สะบั้นกันลงในคืนวันนั้น สําหรับความทุกขทางใจไมมีเหลือแมเม็ดหินเม็ดทรายเลย ก็มี
ตั้งแตเร่ืองความทุกขที่มอียูประจําธาตุขันธเหมือนเราเหมือนทาน เพราะเปนสมมุติ
ดวยกัน เปนแตเพียงวามันไมเขาไปแทรกในจิตที่บริสุทธิ์แลวเทานั้น  
 สวนโลกทั้งหลายเปนหมดทั้งตัว ทุกขนิดหนอยก็ตามวิ่งเขาถึงจิตๆ จิตเลยเปน
ทุกข เจ็บไขไดปวยมากยิ่งกวารางกายเสียอีก เพราะจิตเปนผูรับเหมาเรื่องกองทุกข  
รับผิดชอบทุกอยางอยูกบัจิต เมื่อจติเปนผูรับผิดชอบแลวมีความอุปาทานยึดมั่นถือมัน่
ตองเปนทกุขที่จิต นี่เราไมมี เร่ืองความทุกขภายในจิตของเรา เราไมมี หมดโดยสิ้นเชิง  
ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ไมเคยมปีรากฏวาทุกขอันใดที่จะมาแฝงในจิต มีแตบรมสุข



 ๕

ลวนๆ จาอยูครอบโลกธาตุ เปนอยางไรทานทั้งหลายปฏิบัติศาสนา  พระพุทธเจามา
หลอกโลกเหรอ มาปฏิบัติศาสนา  
 เราปฏิบัติตามศาสนาของพระพุทธเจา ที่เราไดนํามาประกาศธรรมสอนโลกอยู
เวลานี้ โกหกทานทั้งหลายแลวเหรอ เอาไปพิจารณาซิ แลวสิ่งที่พาทานทั้งหลายดําเนิน
อยูนี้เปนการโกหกทานทัง้หลายทั้งน้ันเหรอ แลวการสอนธรรมทั้งหลายจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้เปนการโกหกทานทั้งหลายทั้งน้ันเหรอ พิจารณาซิ ถาพิจารณาดวยเหตุดวย
ผลแลวควรจะหนกัแนนในจิตใจ มีกําลังใจที่จะอุตสาหพากันบึกบึนไปตามสายอรรถ
สายธรรมที่ทานแนะนําส่ังสอน แลวจะเปนคนดิบคนดีตามขึ้นไปทกุวันทุกเวล่ําเวลา 
ภายนอกก็อยูเย็นเปนสุข สมบัติเงินทองขาวของมีพอจับพอจาย พอใชสอยกันไป 
สมบัติภายในนี้สําคัญมากนะ สมบัตภิายในคือใจมีอรรถมีธรรมภายในใจนี้อบอุนที่ตรง
นี้ สมบัติภายนอก ภายในจะไหลเขามาสูหัวใจที่มีสมบัติภายในคือธรรมนี้ทั้งน้ันละ พา
กันจําใหดี เอาละพอ 
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