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เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ทําเพื่อโลกทั้งนั้น 
 นี่เราพาพี่นองทัง้หลายขนสมบัติเขาคลังหลวงเหลานี้ๆ ชวยคนทั้งประเทศ
เหลานี้ๆ สมบัติเหลานี้ออกหมด เราไมเอาอะไรเลย แบตลอด แมบาทเดียวเราไมเคย
เอา ออกชวยชาติทั้งนั้น เราจึงบริสุทธิ์เต็มที่ ทีช่วยชาติไมมอีะไรที่จะมัวหมองในใจ วา
ไดหยิบไดเอาอะไรของใครที่มาบริจาค ไมมีเลย  ออกบริสุทธิ์สุดสวนตั้งแตนําพี่นอง
ทั้งหลายมา นี่ละทานทั้งหลายไปหาซิ ไมใชคุยนะเอาความจริงมาพูด เพราะเราชวยโลก
นี่เราชวยดวยความเมตตา  เราไมไดชวยดวยที่จะหวังอะไรๆ ไมมี มีเทาไรหมด ออก
หมดเลยๆ สมบัติเหลานี้ออกเพือ่ชาติบานเมืองของเราทั้งน้ัน 

สําหรับทองคํารอยทั้งรอยเขาหมดเลย  ดอลลารเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา 
จากน้ันเราก็บอกวาดอลลารนี้จะตองเอาไปชวยเงินไทย เงินไทยเมื่อเราหยุดเทศนแลว  
จตุปจจัยไทยทานจะรอยหรอแลวจะไมมี ทีนี้คนที่จําเปนนี้มันรุมขอตลอดเวลา จําเปน
จะตองใชเงนิไทย ทีนี้เงินไทยไมพอตองไปเอาดอลลารมา เพราะฉะนั้นดอลลารจึงจะไม
เขาคลังหลวง กไ็มเขาจริงๆ ออกมาชวยเงินไทยก็ยังไมพอ อยางน้ันละชวยจริงๆ เรา
ชวยโลก ไมไดเอาอะไรเลย 

ดิ้นอยูอยางนี้ละ ไปที่ไหนลําบากลําบนสุดขีด แตเราก็ทนเอา ไมเคยเอาอะไรนะ 
นี่เรียกวาชวยโลก ชวยดวยความเมตตา เหลานี้ออกสูบานเมืองของเราหมดเลย  ไมได
ไปไหน เปนเรื่องสวนตัวของเราไมมี เรียกวาไมมีเลย มีแตออกชวยชาติบานเมืองทั้งนัน้
แหละ เราบริสุทธิ์สุดสวนบอกแลว เพราะใจของเราก็พอทุกอยาง ทีนี้กอ็อกดวยความ
เมตตา ไหลออกละที่นี่  ออกหมดเลย มีเทาไรออกหมด  

เราพยายามเต็มกําลังที่ชวยชาติบานเมืองมา ตั้งแตประกาศวาเปนผูนําชวยชาติ
บานเมืองก็ออกจริงๆ ตลอด ทองคําก็ได ๑๑ ตนักบั ๔๐๐ กวากิโลแลว ทองคําที่เขาสู
คลังหลวงของเราถึง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวากิโลแลว เขาหมด ดอลลารก็เขาเพียง ๑๐ 
ลาน ๒ แสนกวา จากน้ันดอลลารก็มาชวยเงินไทยที่ออกชวยโลก เงินไทยไมพอ  ออก
ชวยโลกๆ พอมานี่ปบทางนายอําเภอคํามวง นายอําเภออยูไหน เอานายอําเภอมาฆา
เสียหนอยวะ มานี่ภาษาภาคอีสานเขาวา มาหมิ่นเรา หมิ่นแตเรา เอาไปซัดที่วาการ
อําเภอตั้ง ๘ ลาน นั่นนะเห็นไหม เราใหแลวใหนายอําเภอ ๘ ลานแลวนะ 

เงินที่ไดเหลานี้มันจะ ๘ ลานอะไร มันตองไปควักกระเปาเรามาอีก พูดใหมันชัด
ซิก็เปนความจริง พูดตามความจริงผิดไปไหนวะ มานี่ทางนายอําเภอก็มาหมิ่นเอาเสีย 
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๘ ลาน สรางที่วาการอําเภอใหแลวนะนั่น ถาลงวาใหแลวตองใหเปนอื่นไปไมไดเรา ล่ัน
คําไหนลงไปขาดสะบั้นไปเลย ไมมสีอง นี่กท็างที่วาการอําเภอชํารุดทรุดโทรม  กเ็รา
ชวยชาติอยูแลว ที่วาการอําเภอก็ของชาติจะวาไง ก็ตองชวย เอาเรื่อยไปอยางน้ีละ 

เราไมเอาอะไร  เราพูดจริงๆ ใหพี่นองทั้งหลายทราบเสีย ที่ดีดดิ้นทั่วโลกนี่เรา
ทั้งน้ันละที่ดดีดิ้นทั่วประเทศไทย  แทนที่จะเอานั้นเอานี้ ไมมี ไมมีเอา เปดโลงใหชวย
ชาติของเราทั้งหมดนับแตทองคํามา ดอลลาร เงินสด ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ไมเอา
อะไรเลย จึงวาชวยโลกละซิ ไมเอา เราพอแลวในหัวใจเราพอ อะไรที่พอสูหัวใจที่พอ
ดวยความเลิศเลอ  พอแลวดวยความเลิศเลอดวย ส่ิงใดที่จะมาเสริมไมเลิศเลอ มันเขา
ไมติดตกออกหมด เราชวยอยางงั้นละชวยชาติ ชวยเสียในวาระสุดทาย เราชวยใหเต็ม
เหนี่ยวตายไปแลวทานทั้งหลายอยามาหวังน่ีนะ เราพูดตรงๆ จะไมกลับมาเกิดอีก พูด
ใหมันชัดเจนอยางน้ีละ จะเกิดนี้เปนชาติสุดทายของเรา ฟงเสียพี่นองทัง้หลาย  

นี่ละผลแหงการปฏิบัติธรรม เราเอาเปนเอาตายเขาวาเลย ไปอยูในปาในเขา จน
เขาตีเกราะมาประชุมกัน เขาวาเราตายแลว ไปไมฉันจังหันซิ ไมทราบวากี่วัน แลวโผล
ออกมาบิณฑบาตเสียวันหนึ่ง แลวหายเงยีบๆ นี้คือฝกทรมานฟาดกิเลสน้ันแหละ  จน
เขาตีเกราะประชุม ฟงซเิคยมีไหม ไปที่อื่นเราก็ทําเหมือนกัน เมื่อเขาไมตีเกราะเราก็
บอกไมตีเกราะ บานที่เขาตีเกราะ เราก็บอกเขาตีเกราะประชุม 

พอประชาชนมามากๆ แลว ใครเห็นวายังไง พระองคนี้มาอยูกับเรากี่เดือนแลว
นี่ แลวกี่วันถึงดอมๆ มาบิณฑบาตหนหนึ่ง หายเงียบๆ นี่ก็หายไปหลายวันแลว ทานไม
ตายแลวเหรอ เอาพากันไปดูซินะ วางั้นนะ เราไมไป เพราะพระองคนี้ไมใชพระธรรมดา 
เปนมหาดวย ไปเดี๋ยวทานจะเขกเอาหลงทิศ เราไมไป เอาพี่นองทัง้หลายไป เขาก็
หล่ังไหลไปดู ทานไมตายแลวเหรอ ถาไมตายทานจะโมโหโทโสอยูหรือไปดูซินะ พอมา
เขาก็เลาเร่ืองของผูใหญบานใหเราฟง ขอสําคัญ คือ ทานไมตายแลวหรือ ถาไมตายทาน
จะโมโหโทโสอยูหรือ 

พอเขามาถึง เปนยังไงตายหรือยงั ก็ไมเห็นทานตายเขาวาอยางงั้น  แลวโมโห
โทโสอยูไหม ทานไมเห็นโมโหโทโส ยิ้มแยมแจมใส ก็มีเทานั้นเหรอ มีเทานั้นละ ไป ไล
เลย เราไมไดอดเพือ่ตายนี่นะ  เราอดเพื่อฆากิเลสตางหาก ความโมโหโทโสเปนกิเลส
เราจะฆาความโมโหโทโส จะมาโมโหโทโสทําไม มเีทานี้เหรอ มีเทานี้  ไลเลย ไมถึง ๑๐ 
นาที แตกฮือ นี่ละเขาไปดูเรา เขาวาเราจะตาย ตัวกับความตายอยูกับเรา เรายังไมรู 
พวกชาวบานเขาตีเกราะประชุมมาด ู ดูซินะ  นี่ละเวลาเราฝกทรมานเรา เอาจริงเอาจัง
มากนะ 
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ทานทั้งหลายดูก็รูกิริยาทาทางเปนยังไง มีความทอแทออนแอเหลวไหลไหม  
ไมไดเหลวไหลเลยจออยูตลอดเวลา เปนนักมวยก็เรียกวาซัดกันตลอด ไมมีกรรมการ
แยกละ เอา ใครเกงก็อยูบนเวที ใครไมเกงใหตกเวทีไป ระหวางกิเลสกับเราฟดกัน เอา 
ใครเกงใหอยูบนเวที ใครไมเกงตกเวที ฟดเต็มเหนี่ยวๆ สุดทายกิเลสตกเวที ตกเวทีไป
เร่ือย เราก็เลยขึ้นครองเวที นี่ไดธรรมครองเวทีมาสอนพี่นองทั้งหลาย  

พูดใหชัดเจนถึงขั้นที่วาพอทกุอยางแลว กิเลสก็มวนเสื่อไปแลวเปนเวลาตั้ง ๕๐ 
กวาป ฟงเสียนะวันนี้  ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย 
จังหวัดสกลนคร นั้นนะวันกิเลสมวนเสื่อฟาดินถลมในคืนวันนั้นแหละ ตั้งแตบัดนั้นมาก็
ไดทําประโยชนใหโลก วาจะไมทําอะไรละ เห็นวายากลําบากสุดขีดสดุประมาณ ทีนี้ครั้น
พิจารณาแลวก็สุดทายกม็นุษยเหมือนกันกับเรา หวังพนจากทุกขเหมือนกัน เอาไดแค
ไหนก็เอา  ก็สอนกันมาอยางน้ีละเห็นไหมละ เราหวังเอาอะไรกับพี่นองทัง้หลาย เราไม
เอานะ ที่ดิ้นดีดอยูเดี๋ยวนี้เราไมเคยเอา สตางคนึงก็ไมเคยเอา เพื่อสวนรวมทั้งน้ันละ
ชาติบานเมือง 

ทองคําเปนที่หนึ่งเขาคลังหลวงหมดเวลานี้ได ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโลแลว คลัง
หลวง  เราพยายามขนสมบัติเขาคลังหลวงซึ่งเปนหัวใจของชาติเรา  จากนั้นก็ดอลลาร 
ดอลลารเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาบาท  ตอจากนั้นก็เอาเงินดอลลารนั้นมาชวยเงิน
ไทย  ที่ชวยชาติมันไมพอ เพราะเราหยุดเทศนแลว  เงินก็ไมมี  แตคนจนนี่มันจนทั่ว
ประเทศ เราก็เอาเงินไทยนี่ละออก แลวก็ดอลลารเขามาชวยกันทุกวันนี้ละ เพราะฉะนั้น
ดอลลารจึงไมเขาคลังหลวง แตทองคํานี่เขาทุกบาททุกสตางค  ไมร่ัวไหลไปไหนตั้งแต
ตนมาจนกระทั่งปานนี้  แลวจะตลอดไป เขาอยางน้ีตลอด 

วาอะไรเปนอยางน้ัน เราไมเหมือนใครนะ วาจริง จริง  เหมือนหินหัก หินหักปุบ
นี้ขาดตอกันไมไดละ  คาํพูดนี้ถาลงไดออกแลวตอกันไมได ตองเปนจริง ตายก็ตายไป
เลยกับคําพูดที่สัตยที่จริงนั่นนะ  เราไมไดมีคําวาเหลาะแหละ การทําความพากความ
เพียรฆากิเลสก็ไมเคยมทีี่มาเหลาะแหละ ออนแอสูกิเลสไมได เราสูกิเลสไมไดก็บอกใน
เบ้ืองตนที่ลมลุกคลุกคลาน ไปน้ําตารวงอยูบนภูเขา ถึงขนาดออกอทุานในใจวา เหอ 
มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ  กิเลสเอาจนกระทั่งนํ้าตารวง  เอาละยังไงมงึตองพงัวันหนึ่ง 
ใหกูถอย กูไมถอย  ก็ไมถอยจริง ๆ ฟาดกิเลสพงัเลย นั่นเห็นไหมละ   

น่ีละมุมานะ ความโกรธความแคน โกรธใหผูหนึ่งผูใดสัตวตัวใดก็ตามเปนบาป
เปนกรรม  ความโกรธความแคนใหกิเลสที่เปนภัยแกตัวเองนี้เปนธรรม  เราเคยโกรธ
มาแลว แคนมาแลวน้ําตารวง จนกระทั่งวามึงเอากูถึงขนาดนั้นเชียวหรือ แตเปนอยูใน
ใจนะ เอายังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอย กูไมถอย โรงงานใหญก็คือ พอแมครูจารย
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มั่น เขาไปหาทาน ศึกษาอบรมเต็มที่แลวมา  มันฟดหงายหมาลงไป เอา กลับคืนไปอกี  
มาอีก  ฟาดนี่เราก็หงายหมาลงไปเรื่อย 

หลายครั้งตอหลายครั้ง มันก็เลยหงายหมาเหมือนกัน กิเลสเหมือนหมา ฟาดใส
นี่มันก็หงาย จากน้ันมาก็ซัดกันเรื่อย มีแตกิเลสหงายหมาๆ จนกระทั่งมาถึงปจจุบนันี้
พอแลว กิเลสมวนเสื่อไปแลว ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นั่นละวันกิเลสมวนเสื่อ  
ฟาดินถลมอยูบนภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย ไดชัยชนะมา ตั้งแตบัดนั้นมาเราก็ไมเคย
ปรากฏกิเลสแมเม็ดหินเม็ดทรายที่จะโผลหนาขึ้นมาใหฟดกนัอีก ไมมี   

นั่นละเอาธรรมอันนี้แหละ ที่ทําชัยชนะดวยความรอดเปนรอดตายนี้มาสอนพี่
นองทั้งหลาย เรียกวามาสอนดวยความพอแลวทุกอยาง จงึไมแตะ เงนิเปนบาทเปน
สตางคเราไมเคยแตะ ดีดดิ้นก็คอืเรา  ที่ไหนทั่วประเทศไทยเราไปหมด หาสมบตัิเงิน
ทองขาวของมาชวยพี่นองทั้งหลาย เราไมเอาๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้  ทานทั้งหลายฟง
เชื่อหรือไมเชื่อ จริงจังทกุอยาง ทําลงไป  นี่เห็นไหมวันนี้ก็มาอยูที่นี่ เดินไปที่ไหนคน
ตามขอยั้วเยี้ยๆ เอา แยกไปๆ ใหไปเรื่อยๆ อยางน้ีละ  ที่เราจะเอา เราไมมี เราบอกเรา
พอแลว สมบัติเงินทองก็หาไวเพื่อโลกเทานั้น สําหรับทําเพื่อเรา เราพอทกุอยางแลว
หายสงสัย   

นี่ละการปฏิบัติธรรม ไดผลเปนที่พอใจตามพระพุทธเจาสอนไว พระพุทธเจา
โกหกโลกที่ไหน ไมโกหก ขอใหปฏิบัติตามทางของศาสดาสอน เอา เด็ดก็เด็ด 
พระพุทธเจาพาตาย ตาย สุดทายกิเลสตาย พระพุทธเจาสอนเรา เอาถึงขั้นตาย ตาย ก็
ไมเห็นตายวะ  พระพุทธเจาสลบ ๓ หน ไมตาย  เปนศาสดาขึ้นมา  เพราะความเพียร
กลานั่นแหละ สาวกทั้งหลายบางองคเดินจงกรมจนฝาเทาแตก ไมตาย เปนพระอรหันต
ขึ้นมา เชน พระโสณะ เปนตน นี่ก็ฟดตามรองรอยของทานมาโดยลําดับลําดา 

เพราะฉะนั้นความทุกขในโลกนี้ เราขอประมวลมาใหทานทั้งหลายทราบ ถายัง
ไมเขาสูกับกเิลสเสียเมื่อไร  ใครอยาวางานใดหนักนะ  ไมหนัก งานในโลกนี้จะวาอะไร
หนักไมหนัก มันหนักทิ้งแลวหนีไปก็ได  แตงานกับกิเลส กิเลสกับหัวใจน้ี ถากิเลสไม
ขาดสะบั้น ใจจะถอยไมได  นี่ก็ฟดกนัเสียจนกิเลสขาดสะบั้นแลว นั่นเห็นไหม ไมมถีอย  

นี่ละเอาคําไมมีถอยนี่เปนชัยชนะขึ้นมา มาสอนพี่นองทั้งหลายแลวมาทํา
ประโยชนใหโลกทั้งหลาย ไดเห็นอยูเวลานี้  เราทําที่สุด  สุดยอดดวยการทําประโยชน
ใหโลกนะ เราไมเอาอะไรเลย ไปทําประโยชนใหโลกทั่วประเทศไทยเรา  เราไมเคยเอา
อะไร  ทําเพื่อโลกทั้งนั้น ๆ เรียกวาเราพอทุกอยางแลว เราไมเอาอะไร  ธรรมก็พอแลว
ดวยความเลิศเลอ ส่ิงใดที่จะมาเสริมธรรมอีก ไมมี  เพราะส่ิงมาเสริมไมเลิศเลอเหมือน



 ๕

ธรรมในใจที่พอแลวดวยความเลิศเลอ นี่ละเราทําอยางน้ี แลวก็มาสอนพี่นองทัง้หลาย  
ควรจะเอาเปนคติตัวอยาง 

อยาเหลาะแหละทอแทออนแอ เวลาทําความดีงามทั้งหลาย เร่ืองของกเิลสถึง
ไหนถึงกัน เปนก็เปน ตายก็ตาย มันมีแตอยางน้ันมากตอมาก  ที่จะหมุนตัวเขาสูธรรม  
เอา เปนก็เปน  ตายก็ตาย  ลูกศษิยตถาคตสลบ ๓ หน พระพุทธเจา เรามันมีแตสลบ
ลงหมอนลงเสื่อใชไมได แกเส่ือแกหมอน ฟาดเขาปาใหหมด  ฟาดกิเลสใหมันขาด
สะบั้นลงไปเปนไร พากันจําเอานะ เอาละเทานี้พอ 
 

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/

