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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

อยาประมาทบุญ 
นี่ก็ของพี่นองทั้งหลายที่บริจาคมากๆ นี่นะ เราเปดหมด เงินทองขาวของ

จตุปจจัยไทยทานเราเปดออกเพื่อโลกทั้งหมด เราไมกํา แมนิดหนึ่งไมเอา เราทํานี้เรา
ทําเพื่อโลกทัง้นั้นเราไมเอาอะไร เราพอทุกอยางแลว บอกตรงๆ สามโลกธาตุพอ ปลอย
หมดแลว ก็เหลือตั้งแตความเมตตาสงสารโลก อุตสาหพยายามบึกบึน นี่ก็ ๑๐ โมงแลว
ยังไมไดพูดคําใดเลย มีแตเร่ืองราวเต็มไปหมดไมมเีวลาวาง 

วันนี้เปนวันการกุศลมหากุศลของพวกเรา ที่ทําบุญเพื่อหนุนชาติของตน และ
หนุนจิตใจของเรา เกิดจากการใหทานเปนกุศลขึ้นมาหนุนใจ สวนวัตถุเหลานี้ออกหนุน
โลกไปเรื่อยๆ อยางน้ีละ เราก็อุตสาหพยายามมากี่ปแลว ตั้งแตป ๒๕๔๑ ตั้งแตนําชาติ
ประกาศออกวาจะเปนผูนํา ตั้งแตบัดนั้นมาก็เปน ๑๐ ปแลว อุตสาหพยายามเต็ม
เหนี่ยว เราไมเอาเราพูดจริงๆ เราไมเอาเลย ทุกอยางที่ไดมาออกชวยโลกทั้งหมด ทาน
ทั้งหลายจะไปหาพระที่ไหน 

อยาวาเราคุยเราอวดนะ พอเราก็บอกวาพอ คําพูดของอรรถของธรรมเปน
คําพูดที่เปนคําสัตยคําจริงไมมีหลอกลวง เปดก็เปดหมดเลยเราไมเอา เพื่อพี่นอง
ทั้งหลายทั้งนั้น ออกชองน้ันชองนี้ ชวยนั้นชวยนี้ทั่วประเทศไทย ทกุภาคออกไปจากวัด
ปาบานตาดชวยเหลือกัน ไมใชนอยๆ ทั่วประเทศไทยทุกภาค ออกจากวัดนี้ไปชวยทีน่ั่น
บางที่นี่บาง การกอการสรางโรงพยาบาลเปนสําคัญ โรงพยาบาลกวางขวางมากทีเดียว 
ถาพูดถงึเร่ืองการชวยเหลือโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง หลายรอยโรง มากจริงๆ เรา
ชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา 
 นี่ละน้ําใจที่มีตอพี่นองทัง้หลาย จะเปนจะตายเราก็นั่งทนทรมานเอาอยางน้ี เรา
ไมเอาอะไรนะ มานั่งทรมานตนเพื่อพี่นองทัง้หลายของเราตางหาก เราไมเอาอะไร 
ลําพังเราอยูที่ไหนเราสบายๆ แตนี้ก็เพราะเปนหวงชาติบานเมืองของเรา หวงทางดาน
จิตใจ บุญกุศลก็ใหได วัตถุก็เปนเครื่องหนุนชาติของเรา เราอุตสาหพยายาม วันนี้ก็เปน
วันกองกุศลมหากุศลอยางยิ่ง เห็นไหมกองขาวนั่น ขาวเปลือก นี่ก็จะออกชวยชาติ
ทั้งหมด ไมวาชนิดไหนเขามานี้ออกทัว่หมดเลย เราไมเอา 

เราวาไมเอาไมเอาจริงๆ ไมไดเหมือนใครละพูด พูดเสียงอรรถเสียงธรรมตอง
ตรงไปตรงมา ไมมีเลหเหล่ียมหลายสันพันคมเหมือนเสียงกิเลส กิเลสออกมาปลิ้น
ปลอนหลอกลวง ธรรมออกมาตรงไปตรงมา นี่เราก็ตรงไปตรงมา บอกวาเราไมเอา ที่
ถวายทั้งหมดเราไมเอา ชวยชาติทั้งนั้นแหละ เราไมเอาอะไร เร่ิมตนมาตั้งแตป ๒๕๔๑ 
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เมืองไทยเรากําลังจะจม หมูหมาเปดไกก็หันหนาเขาสูทะเลแหงความลมจม เราก็
พยายามพาพี่นองทัง้หลายฟน ถึงไดประกาศออก จะวาอายหรือไมอายก็ตาม เพราะ
ความสงสารโลกมีกําลังมาก เอา จะนําเราวางี้เลย 

ตั้งแตนั้นมาเราก็นําจริงๆ นําแบบไมมีอะไรตดิตวั เราเปดออกหมดๆ ทองคําก็
ได ๑๑,๔๑๘ กิโล ดอลลารที่เขาไปเรียบรอยแลว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลนี่เขา สวน
ทองคําทกุบาททุกสตางคไมใหร่ัวไหลแตกซึมไปไหนเลย เขารอยทั้งรอยๆ สวน
ดอลลารเราก็ไดประกาศใหทราบแลว ดอลลารเขาครั้งน้ีเปนครั้งสุดทายที่จะเขาคลัง
หลวง ตอไปนี้ดอลลารจะไมเขา เพราะเราหยุดจากการเทศนาวาการ จตุปจจัยไทยทาน
รอยหรอและไมม ี แตความยากจนของคนไหลเขามาหาเราขอความชวยเหลือ
ตลอดเวลา เงินไทยของเราไมพอ เลยตองเอาเงนิดอลลารมาชวยเงินไทย เลยไมไดเขา
คลังหลวงตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ 

ไมไดเขาดอลลาร เอาออกชวยชาติ ชวยหนุนเงินไทยเรา เงินไทยเราไมพอ สวน
ทองคําเทาไรถึงไหนถึงกนัตลอดไปเลย ดอลลารถาไมไดมากจริงๆ จะไมเขา ถาเงิน
ไทยยังพอเปนพอไปดอลลารจะเขา แตนี้เงินไทยมันไมพอนะซี เราหยุดเทศนแลวเงิน
ไทยก็ไมมี แตความทุกขความจนพี่นองชาวไทยเต็มบานเต็มเมือง กต็องไดเอาดอลลาร
มาชวย ใหทานทั้งหลายทราบเสีย ใหไปที่อื่นไมไป เรานําชาติเรานําดวยความเมตตา
จริงๆ ไมหวังอะไรเปนสิ่งตอบแทน บุญกุศลเราก็ไมเอา เราพอทกุอยางแลว ไมเอา มี
แตความเมตตาชวยพี่นองทัง้หลาย ดีดดิ้นไปวันหนึ่งๆ มีเวลาวางเมื่อไร จะเปนจะตาย 
ดีดไปนูนดีดไปนี้เพื่อทําประโยชนใหโลก เราไมอยูเฉยๆ นะ 

วันนี้ก็เปนวันใหญโตของเรา นูนเห็นไหมกองขาวเปลือกกองเทาภูเขา นี่ก็จะ
แปรเปนเงินออกชวยชาติอีกทั้งหมด ทางวัดนี้ไมเอา เรียกวาเสียสละตลอดวัดนี้ไมเอา
อะไร บิณฑบาตจะฉันใหตายก็ตาย วันหนึ่งๆ อาหารประมาณสักเทาไร ส่ิงเหลานี้ตอง
กระจายออกไปเพื่อชาติบานเมืองของเรา กรุณาทราบเอาไว เสียงหลวงตาบัวลั่นไปละ
เร่ืองรายไดมา เร่ืองรายจายก็ล่ันอีกเหมือนกัน คอืมาเทาไรออกเทานั้นๆ เราไมเก็บ 

ที่อยูทีพ่ักอาศัยเทานั้นพอ เขาจะมาสรางกุฏิใหญๆ สวยๆ งามๆ ใหเราไมเอา 
หลวงตาบัวไมใชคนสวยงาม หนังหอกระดูกมันสวยงามที่ตรงไหน สรางดวยไมดวยอิฐ
ปูนหินทรายก็เปนอิฐเปนปูนเปนหินเปนทราย มันก็เขากันไดกับอันนี้ เอาไมมาปลูกมัน
ก็เปนไม แลวจะไปหาหรูหราอะไรอกีนักหนา รางกายของเราเปนหนังหอกระดูก 
เพราะฉะนั้นใครจะมาสรางสวยๆ งามๆ ใหจึงไมเอา รางกายของเราไมใชของสวยของ
งาม มันหนังหอกระดูก เราก็ไมเอา 
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เขาจะมาสรางกุฏิใหอยู ๗-๘ หน ฟงซิ เอาใหอยางหรูหราฟูฟาใหสมชื่อสมนาม
หลวงตา เขาวางั้น ชื่อนามของหลวงตาคือหนังหอกระดกู เราบอก ใหเอาสิ่งประเภท
เดียวกันเหมือนๆ กันอยูดวยกันได กับสวยๆ งามๆ มันเขากันไมได เราไมเอา มาขอ
สราง ๗-๘ หน เราจําไมลืม หนที่ ๘ นี้ขนาบใหญ ตั้งแตนัน้เลยเงียบไปเลย ศาลา ๔ 
หนหลังนั้น แลวสุดทายก็มาขึ้นทางนี้ตอนชวยชาติ เขามีเหตุผลเพียงพอ ประชาชนเขา
มาชวยชาติบานเมือง ฝนตกมานี้เปยกปอนไปหมดไมมทีี่อยูอาศัย เลยตองสรางน้ีขึ้นมา 
เกี่ยวกับเรื่องการชวยชาติ ศาลาหลังน้ีความกวางขนาดไหนไมมีความหมายอะไร เห็น
ไหมคนเต็มไปหมด 

เราอุตสาหบึกบึน ฝนใจเราก็ทํา ทําเพื่อโลก เปนประโยชนแกโลก ถงึจะขัดใจ
เราบางเพื่อประโยชนแกโลก ไมเสียหาย เราก็เสียสละอนุโลมใหสรางน้ันสรางน้ี อนุโลม
สรางเพื่อประชาชน สําหรับเราอยูที่ไหนอยูไดสบายๆ วันนี้เปนวันมหากุศลของพวกเรา 
ทานทั้งหลายไดทําบุญใหทานมากนอย ใหอุทิศสวนกุศลผลบุญที่เราไดมา ถึงพอแมพี่
นองญาติมิตรผูมีบุญมีคุณทั้งหลายตลอดสัตวทั่วโลก ใหอุทศิสวนกุศลไปให บุญเปน
ของทานทั้งหลายอุทิศไปไหนไดทั้งนั้น เพราะบุญเปนของเรา สวนจตุปจจัยไทยทาน
เปนสวนหยาบ กระจายออกไปทางสวนหยาบ สวนบุญสวนกุศลเปนสวนละเอียด
กระจายไปสูทางดานจิตใจอันเปนสวนละเอียดเหมือนกัน จงึวาใหแผเมตตาถึงกันและ
กัน บุญกุศลที่เราไดมากนอย 

วันนี้เปนบุญเปนกุศลมาก ขอใหทานทั้งหลายไดอนุโมทนาสาธุการในมหากุศล
ของเราที่ชวยชาติ ศาสนาและชวยจิตใจของคนทุกคนที่มีศรัทธาบริจาคทาน บุญเปน
สมบัติของใจเปนของทานทั้งหลาย สวนหยาบเปนของที่ชวยโลกไปๆ ที่ไหนบกบางชวย
ไปๆ เราไปไหนเวลานี้ยั้วเยี้ยๆ นะ เขาตามขอ พอทราบขาววาหลวงตาไปที่ไหนตามลัด
ตอนคอยขอ ดักอยูตามทาง คนนั้นขออันนั้นจําเปนอันนั้น อันนี้จําเปนอันนี้ ฟงซิ ไป
ไหนขอตามทาง ออกไปไหนมีแตตามขอเดี๋ยวนี ้

เมื่อสองสามวันที่มาจากบานโพนนี่ก็ ทางนายอําเภอก็มาขอสรางที่วาการอําเภอ 
๘ ลาน อยางนั้นละ เอา ให แลวทางไหนก็ขอเรื่อย จายตลอด เงินไมทราบจะมาจาก
ไหน มันก็มาอยางน้ีละ มาอยางน้ีมันก็ออกแบบเรา มาแบบทานทั้งหลายมีศรัทธา 
ออกๆ แบบเราที่มีความเมตตา ออกไปอยางน้ัน สําหรับวัดนี้ไมมีเงิน ใครอยามาคิดนะ
วาวัดปาบานตาดร่ํารวย ไมมี มีเทาไรออกหมดๆ แมเงินจะยังมีเหลืออยูในบัญชีก็ตาม 
เงินนี้เพื่อจะออก เราตายไปเสียกอนกย็ังไมออกเฉยๆ แลวก็จะออกเหมอืนกัน 

ใครจะมาตําหนิติเตียนยกโทษยกกรณ วาหลวงตาบัวมีเงินเทานั้นเทานี้ในบัญชี 
คนนี้จะจมนะ เจตนาของหลวงตาบัวไมไดอยูในเงินบัญชีเพื่อจะกอบโกย มีไวเพื่อจาย 
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เวลาไหนจําเปน มีมากนอยเพียงไรเอานี้ออกมาใหทันกัน ที่เราเก็บไวเก็บไวอยางน้ี
ตางหาก คือหากมีความจําเปน มันมีอยูบอยๆ ทางโนนมานี้ จําเปนอะไรควรจะยกให
ยังไง ยกใหตูมทางนี้ ตมูใหทางนี้ ไปอยางน้ันนะ สวนที่ยังเหลืออยูก็เหลืออยูเพื่ออยาง
นี้แหละ ใหทานทั้งหลายทราบเอาไววาหลวงตาบัวไมเก็บ ตายแลวมันจะมาเปนเปรต 
เราไมอยากเปนเปรต หลวงตาองคนี้ไมใชหลวงตาเปรต ตายแลวดีดผึงเลย 

เราพูดอยางถนัดชัดเจนในหัวใจของเรา ที่ประกาศปางมาแลวตั้งแตวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย ระหวางวัฏจักรกับวิวัฏจักรตัดสินขาด
สะบั้นกันลงไปๆ ฟาดนิถลม ตั้งแตวันนั้นมาเราเปดหมดเลย เปดโลกธาตุหมดเลย 
เรียกวาชาตินี้เปนชาติสุดทายของเราจะไมกลับมาเกิดอีก ชดัอยูในหัวใจ พระพุทธเจา
ชัดอยูในพระทัยวาไดเปนศาสดาองคเอก ภพชาติขาดสิ้นไปแลว พระอรหันตทั้งหลายก็
เหมือนกัน เปนสาวกองคเอกๆ ภพชาติขาดไปแลวเชนเดียวกัน นี้ปฏิบัติธรรมแบบ
เดียวกัน รูเห็นแบบเดียวกัน มันจะผิดกันไปไหนละ มันแนใจดวย สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็น
เองในผลงานของตนทีป่ฏิบัติมา 

ทานทั้งหลายอยาไดประมาทบุญนะ เวลานี้กิเลสตัณหามันเขาเหยียบย่ําทําลาย
จิตใจจะหาธรรมหาบุญหากุศลในใจไมไดนะ กิเลสมันลากไปอันนั้นดีอันนี้ดี มีแตเร่ือง
เลว ถากิเลสลากไปมีแตความเลว ธรรมลากขึ้นมามีแตความดี แตมันไมอยากใหลาก
กิเลส มันลากลงๆ จมกนัทั้งนั้น พากันจําเอา วันนี้เทศนเพียงเทานี้ เหนื่อย ตอไปนี้จะ
ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

