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ทําบุญขาวเปลือกเพื่อโลก
เห็นไหมละงานนี้ดูคนซิ วัดปาบานตาดเนื้อที่ตั้งเกือบ ๖๐๐ ไร คนมาแนนวัด
เพราะอะไรคนถึงมามากมายกายกอง เพราะวัดนี้ทําบุญชวยโลก ชวยทั่วประเทศไทย
เรา เพราะฉะนั้นคนจึงมามากมาย มาทั่วประเทศไทยเหมือนกัน งานทั้งหมดเรียกวา
งานเพื่อโลก สงเคราะหโลก เราไมไดเอา งานเพื่อสงเคราะหโลกทั้งนั้นละ เต็มไปหมด
ออกชวยโลกทั้งหมด
วันนี้ทําบุญขาวเปลือกก็ดูซิ
ทําบุญขาวเปลือกก็ชวยโลก
ขาวเปลือกมีมากขนาดไหนออกชวยโลกทั้งหมด จึงเรียกวางานเพื่อโลก งานสงเคราะห
โลก ทําเพื่อโลกทั้งนั้นแหละ
งานบุญวัดปาบานตาดเรานี้ก็เปนงานบุญเพื่อชวยโลกนะ เราทําทั่วประเทศไทย
ชวยโลกทั้งนั้น จนกระทั่งวาทองคําเขาคลังหลวงตั้ง ๑๑,๖๐๐ เทาไรกิโลทองคําเขาคลัง
หลวง ไมใชนอยๆ สวนดอลลารดูเหมือน ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา ทองคํา ๑๑,๖๖๘ กิโล
เราขนของเขาคลังหลวง สมบัติตางๆ เขาคลังหลวง เราไมเอา เราไมแตะ ไปที่ไหนๆ
ชวยชาติชวยโลกทั้งนั้น เราไมเอาอะไรเลย ขอใหพี่นองทัง้ หลายไดทราบทั่วหนากัน วา
เราไมเอาอะไร เราพอ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวพอหมด
โลกไมเหมือนธรรม ธรรมไมเหมือนโลก ธรรมนี้พอ โลกไมมีคําวาพอ เหมือน
ไสเชื้อเขาไฟ ไสเขาไปเทาไรสงเปลวจรดเมฆ สวนธรรมนี้พอๆ อยางปจจัยทั้งหลาย
ที่มาเหลานี้ออกชวยโลกทัง้ นั้นนะ เราไมเอา สําหรับวัดนี้ไมเอา มีเทาไรๆ ออกสรางนั้น
สรางนี้ โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ทั่วประเทศไทยทุกภาคโรงพยาบาล ในประเทศไทย
เรานี้ชวยทุกภาค
ทองคําทีพ่ ี่นองทัง้ หลายโดยเราเปนผูนําไดนําทองคําเขาชวยชาตินี้ ๑๑,๖๖๘
กิโล เขาคลังหลวงเรา เราขวนขวายหาสมบัติเขาสวนรวมๆ ทั้งหมด ไปที่ไหนนําเขาๆ
เราไมเอา นี่หมายถึงเอาเขาคลังหลวงนะ ทองคําก็ดังที่วาตั้งหมื่นกวา แลวดอลลารตั้ง
๑๐ ลานกวา (๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลารครับ) ดอลลารเขาๆ อยางนั้นแหละ
หลวงตาพาพี่นองทัง้ หลายนําสมบัติเขาสวนรวมนะ หลวงตาไมเคยแตะตอง
สมบัติของสวนรวม มีแตหาเขาสวนรวมๆ ตลอด ไปที่ไหนหาเขาสวนรวมทั้งนั้น เราไม
แตะของสวนรวม แตชวยสวนรวมตลอดมา

๒
หลวงปูลี วัดถ้ําผาแดง ถวายทองคํา ๕ กิโล ๑ บาท ๕๐ สตางค เช็ค
๓๓๕,๑๐๐ บาท เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๓๔๕,๑๐๐ บาท ธรรมลี วัดถ้ําผา
แดงไปไหนติดตามหลวงตาบัวไป
กรุณาทราบโดยทั่วกันนะ บรรดาพี่นองทั้งหลายที่หลวงตาพาทําบุญขาวเปลือก
วันนี้ก็ทําบุญเพื่อโลกของเรา หลวงตาไมเอาอะไร ทําบุญเพื่อโลก ผูขัดสนจนใจมีอยูทุก
หยอมหญา ไดอันนี้ออกไปแลวก็เฉลี่ยเผื่อแผไปทั่วถึงกันหมด จึงวาทําบุญสงเคราะห
โลก เราทําอยางนั้นจริงๆ นี่ดูซิขาวกองพะเนินนี่จะออกชวยโลกทั้งนั้น ออกชวยโลก
ทั้งหมด กรุณาทราบทั่วหนากัน วัดนี้ไมเก็บ จะเก็บอะไร ไดมาเทาไรชวยโลกทั้งหมด
เราไปไหนก็ไปชวยโลก อยูก็อยูช วยโลก เราไมเอาอะไร ไปนีก้ ็ไปชวยโลก ชวยไปหมด
ทุกแหงทุกหน
รวมแลวเห็นไหมทองคําเราเขาคลังหลวงตั้ง ๑๑,๖๐๐ เทาไรกิโล ที่นําพี่นอง
ทั้งหลายนําสมบัติที่มีคามากเขาสูคลังหลวงเปนทองคํา ๑๑,๖๖๘ กิโล นี่ทองคําเขาคลัง
หลวงแลวนะ ดอลลารก็เขา ทองคําก็เขา อรรถธรรมก็เขาสูหัวใจคน เราไปชวยโลก
ทั้งนั้น เราไมเอาอะไร อยางงานเต็มอยูนี้ออกชวยโลกทั้งหมด เราไมไดเอาอะไร ไปที่
ไหนไปชวยโลกทั้งนั้น ทางดานวัตถุกอ็ อกชวย ทางดานธรรมะก็กระจายออกชวย วิทยุ
ไมทราบวากี่รอยสถานี (๑๐๔ สถานีครับ) ทั่วประเทศไทย
วันนี้ก็พูดใหพี่นองทัง้ หลายไดทราบทั่วหนากันวา เราทําบุญขาวเปลือกในวัดปา
บานตาดนี้ทําเพื่อโลกนะ
สมบัติเงินทองขาวของที่ไดมามากนอยนี้จะออกชวยโลก
ทั้งหมด สําหรับวัดนี้ไมเก็บ เงินทองขาวของไมเก็บทั้งนั้น ออกหมดเลย ชวยโลกที่
จําเปนมีอยูทุกหยอมหญาไดชว ยตลอดมา เชนอยางวันนี้ก็เหมือนกัน จตุปจจัยไทยทาน
เกลื่อนนี้จะออกชวยโลกทัง้ หมด ไมไดเขาวัดปาบานตาด เราออกชวยโลกทั้งนั้น ไปที่
ไหนก็ชวยโลก ทางดานวัตถุกช็ วยโลก ทองคําเราก็ไดเขาสูคลังหลวงแลวตั้ง ๑๑,๖๖๘
กิโล
เฉพาะทองคําที่หลวงตาพาพี่นองทัง้ หลายหาทองคําเขาสูคลังหลวงของเราได
๑๑,๖๖๘ กิโล
นี่ทองคําเราพาหาเขาสูสวนรวมๆ เราไมแตะ ที่จะเปนมลทินตอชาติบา นเมือง
ของเราเราไมแตะ เราหาแตสิ่งที่เปนมงคลชวยชาติของเรา ไปที่ไหนชวยทั้งนั้นๆ นี่
ทองคําเราก็ไดตั้งหมื่นกวากิโล ที่พาพี่นองทัง้ หลายนําทองคําเขาสูคลังหลวง ได
๑๑,๖๖๘ กิโล ทองคําทีเ่ ขาคลังหลวงเรียบรอยแลว สวนดอลลารดูเหมือนสิบลานกวา
เงินไทยไมพอ ตองไปเอาดอลลารออกมาชวยเงินไทย ทีช่ วยโลกไมพอกับการชวยโลก
ชวยโลกโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ชวยไปหมดทุกภาคโรงพยาบาล ไมมีเวนภาคใด
เลยวาไมไดชวย ชวยทั่วทุกภาค

๓
เราพาพี่นองทั้งหลายหาสมบัติเงินทองเขาสูสวนรวม แลวกระจายออกไปสูที่
ขาดแคลนกันดารที่ไหนเราออกชวยทัง้ นั้นๆ เราไมเอาอะไร จึงวาออกชวยโลก ไปที่
ไหนออกชวยทั้งนั้น เราไมไปเอา ไมมีคําวาเอา มีแตเพื่อโลกๆ ตลอดมา เชนอยางงาน
นี้ก็งานชวยโลก สมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยจะออกหมดเลย ออกชวยโลก เราไม
เอา กรุณาทราบไวตามนี้ เราพอแลว สมควรที่วาเปนผูนําของพี่นอ งทั้งหลายออก
ทางดานวัตถุ และดานนามธรรมแนะนําสั่งสอนโลกทั่วๆ ไป ทัง้ วัตถุเขาสูสวนรวมๆ เรา
เปนผูนําๆ
เรานี้พอทุกอยางแลว หาอรรถหาธรรมเราก็หาเต็มหัวใจ ธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันแลวเราไมหาอะไร เต็มเม็ดเต็มหนวยทุกดานทุกทางในหัวใจของเรา มีแต
สงสารบรรดาพี่นองรวมชาติกัน นี่เราไดอุตสาหพยามยามตะเกียกตะกาย ไปทางไหนๆ
บิณฑบาตขอทานไปเรื่อยมาเพื่อสวนรวม เราไมไดเพื่อเรา สําหรับเราพอทุกอยางแลว
วันนี้พ่นี องทัง้ หลายก็มาสรางมหากุศล นี่ขาวเปลือกของเราเทาไร ที่ออกจากนี้ก็จะชวย
โลกทั้งหมด ในวัดนี้ไมเอา ออกชวยโลกทั้งหมดเลย ที่เห็นเกลื่อนอยูนี้ออกชวยโลก
ทั้งนั้น
เราพอทุกอยาง มีแตความเมตตาตอโลก ไปทีไ่ หนตะเกียกตะกาย ไมไดหยุดได
อยูนะวันหนึ่งๆ หลวงตาไมไดอยู พอฉันจังหันเสร็จแลวก็ออก ออกชวยโลกๆ
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งไปชวยตลอด ทุกภาคนะ ไมใชภาคใดภาคหนึ่ง โรงพยาบาล
นี่ทุกภาคชวยหมด สรางตึกสรางอะไรตออะไร เครื่องมือแพทย ขัดของขาดเขินอะไรก็
วิ่งเขามาหาเรา เราก็ชวยเหลือตามที่เกิดที่มี ปจจัยมีมากนอยก็ชวยเหลือเต็มกําลัง
เรื่อยมา เรียกวาออกชวยโลก ไปที่ไหนชวยทั้งนั้น เราไมไปเอา
เชนอยางงานวันนี้ก็งานชวยโลก ไดมากนอยเพียงไรนี่จะออกชวยโลกทั้งหมด ที่
ไหนขาดแคลนจําเปนที่ไหนก็ออกชวยๆ ไดพาพี่นองทั้งหลายออกชวยโลก ไมได
ออกไปทําลายโลกนะเรา เราไมมี ไปที่ไหนชวยโลกๆ ตลอด ที่จะไปทําลายโลก สมบัติ
เงินทองขาวของพี่นองทัง้ หลายใหเสียไปๆ เพราะเราไปรบกวนไมมี มีตงั้ แตนําเขามา
ชวยโลกคือสวนรวมๆ ทั้งนั้น เราทนเอา ทุกขยากลําบากทางรางกายนี้เราทนเอา สวน
ใจของเราพอทุกอยางแลว เราไมเดือดรอนกับอะไรในสามโลกธาตุปลอยวางหมดโดย
สิ้นเชิง จึงไดนําธรรมที่อุตสาหพยายามตะเกียกตะกายหามาแทบลมแทบตายมาสั่งสอน
สัตวโลกดวยความอาจหาญชาญชัย ไมสะทกสะทาน ธรรมะในใจออกไดตลอดเลย
วันนี้พี่นองทัง้ หลายก็ไดมาบําเพ็ญกองการมหากุศล ทําบุญขาวเปลือกในวัดปา
บานตาดก็เพื่อชวยชาติของเราทั่วประเทศ นี่ออกหมดนะนี่ ตรงไหนจําเปนที่ไหนจะ
ออกไปหมดเลย ไมไดมีวาภาคนั้นภาคนี้ไมมี ของนี่ทางไหนเขามาติดตอขอรับความ
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ชวยเหลือนี้เราจะออกใหๆ ทุกภาค ทั่วประเทศไทย สมบัติเงินทองที่เขามาวัดปาบาน
ตาดนี้ออกทัว่ ประเทศไทย ทางไหนจําเปนหรือขัดของอะไรเราชวยทั้งนั้นๆ กรุณาทราบ
ไวตามนี้
บางทานก็จะไมเขาใจ เห็นทําบุญอันนี้ไปไหน สมบัติเงินทองเหลานี้ไปไหน วัด
ปาบานตาดกอบโกย หลวงตาบัวกอบโกยเอากินหมดเหรอ ใหทราบกันเสียวาหลวงตา
บัวไมใชพระกอบโกย พระเสียสละ พระมีเมตตา ชวยพี่นองทั้งหลายตลอดทั่วประเทศ
ไทย ชวยตลอดอยางนี้ กรุณาทราบตามนี้ วันนี้เราก็ทําบุญมหากุศลคือทําบุญ
ขาวเปลือก แลวขาวเปลือกนี้ก็จะออกชวยโลกเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอยาง อยางสมบัติ
เงินทองออก ออกชวยนั้นๆ ซื้อนั้นซื้อนี้จําเปน โลกมีความจําเปนอะไรเราออกชวย
ทั้งนั้น กรุณาทราบตามนี้ ใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

