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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ไปที่ไหนทําประโยชนที่นัน้ 
 สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๕ มกรา ไดทองคํา ๓๖๒ กโิลคร่ึง เทากับ ๒๙ 
แทง ทองคําที่ยังไมหลอม ๙ กิโล ๑ บาท ๑ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยัง
ไมไดหลอมเปนทองคํา ๓๗๑ กิโล ๓๓ บาท ๙๐ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่
มอบแลวเขาดวยกันก็เปน ๔๐๙ กิโล ๑ บาท ๑ สตางค สรุปวาทองคําที่เราไดคราวชวย
ชาติคราวนี้นั้น ไดทองคํา ๑๑ ตันกับ ๔๐๙ กิโล ๑ บาท ๑ สตางค กรุณาทราบตามนี้ 

(ถวายทอง ๕ บาทเจาคะ อยูอําเภอดานขุนทด) อําเภอดานขุนทด จ.
นครราชสีมา เราไปหมดนั่นแหละที่วานี่ วาตรงไหนรูหมดๆ ก็เกี่ยวกับการทองเที่ยวหา
สมบัติเงินทองขาวของเขาคลังหลวงแหงประเทศไทยของเรานั้นแหละ ไปที่ไหนเห็น
หมดรูหมด แลวเจาของไมเอาสักสตางค พิจารณาซิ ดีดดิ้นไมมีใครเกินหลวงตาบัว 
ไมไดอยูไดหยุดแหละ ก็เพื่อชาติบานเมืองของเรา เวลาไดมาแลวเจาของเปดไมเอาเลย 

หนองบัวลําภูนี่ก็ไดชวย พอเขาไปปบใตถุนตึกไปดูรถ นี่ไมไดขอนะ ไปเดินดูๆ 
รถสี่หาคัน คันไหนๆ ลอใตถุนของเรายังดีกวา พอนั่งปบลงไปใหเลย นั่นเห็นไหมละ 
เอาคันเดียวกอนเราก็จนเราวางั้น เห็นรถเหลานี้มันทนไมไดเรา ใหทันที นอกจากนั้นก็
อะไรตออะไร หนองบัวลําภูแตกอนเปนอําเภอ ทนีี้ที่นั้นเลยกลายเปนสาธารณสุขไป แต
กอนเปนโรงพยาบาลเราก็ชวยแลว 

อยุธยา อางทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ที่น้ําทวมคราวนี้ก็ไดชวยเต็มกําลัง
เหมือนกัน ตอนที่เราลงไปกรุงเทพคราวนี้ น้ําทวมแถวนั้นก็ไดไปชวยกันเต็มเหนี่ยว ๔ 
จังหวัด กี่ครอบครัวๆ ใหครบหมดเลย จนพี่นองชาวอยุธยา ชาวอางทอง ไปขอบบุญ
ขอบคุณที่สวนแสงธรรม ไมตองขอบแหละเราพอใจกอนแลวเราวา เราไดชวยพี่นอง
ทั้งหลายเราพอใจแลว นั่นก็ไมนอยนะ แหงละกีร่อยกี่พันครอบครัว แจกใหทั่วถึงหมด
เลย อันนั้นเทานั้นๆ ใหเสมอกันหมด จัดใหลูกศษิยทางสวนแสงธรรมเปนผูไปแจก เรา
เองไมไปแหละ ใหลูกศิษยทางสวนแสงธรรมไปแจกเอง โห รถตั้ง ๑๙ คัน ๒๐ คัน ดู
เหมือนไมไดไปหนเดียว เพราะมีหลายจังหวัด ไปคราวนี้จังหวัดนี้ๆ ๔ จังหวัด อยุธยา 
อางทอง สุพรรณ นครปฐม ๔ จังหวัด 

ไดไปหมดแหละหลวงตา อยากจะวาทั่วประเทศไทย ไปไมใชอะไรนะ ไปเพื่อ
ชวยชาติบานเมืองเรา เราไมไดไปโดยลําพังเรา ไปดวยความจําเปนชวยชาติบานเมือง 
ไปเทศนาวาการตางๆ ไปหมดแหละ การเทศนก็ดูจะไมมพีระองคไหนในประเทศไทยที่
เทศนมากยิ่งกวาหลวงตาบัว เทาที่เราสังเกตดูกไ็มเห็นมีองคไหนที่เทศนชวยแบงหนัก
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แบงเบากันบาง ไมมี มีแตเราแบกตลอด ไปเทศนที่นั่นที่นี่ทั่วประเทศไทย เวลาออก
ทางวิทยุก็ออก ครูบาอาจารยทั้งหลายก็มีบางเล็กนอยฝายกรรมฐาน จากน้ันก็มารวมอยู
ที่เราเปนผูยืนบนเวทีเลยละ 

เรานับวาไดทําประโยชนใหชาติของตนมีพี่นองชาวไทยทั้งชาต ิ เต็มกําลัง
ความสามารถทุกดานทุกทางที่เราจะชวยได เรียกวาชวยจริงๆ คราวนี้ ชวยแบบแบมือ 
ไมเอาอะไรทั้งนั้น หากชวยตลอด เรียกวาชวยมากที่สุด ไปที่ไหนไปๆ แบมือไป ไมกํา 
แบตลอด ไปที่ไหนทําประโยชนเร่ือยๆ ไปที่นั่นทําประโยชนที่นั่นๆ ไปอยางน้ัน
เหมือนกันหมด ใหเราเอามาอยางน้ีไมเอา เชนอยางไปกรุงเทพกลับมาอดุรนี้ไมใหเอา
มา บอก วตัถุปจจัยไทยทานที่เขามาถวายเทาไรๆ มีความจําเปนอยูแถวไหนๆ ออก
หมดๆ เลย ทางอุดรหามไมใหเอามา ถาไดทางนี้กแ็จกทางนี้ เปนอยางน้ันแหละ 

เราไดชวยเต็มกําลังความสามารถกับบรรดาพี่นองชาวไทยเรา เรียกวาทุกภาค 
ไมมีภาคไหนที่เวนวาเราไมไดชวย ไมมี หนักเบามากนอย แมที่สุดภาคใตทุกจุดนั้นกม็ ี
เครื่องมือตาหาดใหญก็ฟาดไปตั้ง ๑๑ ลาน เรียกวาสุดละทางโนน ยังตามไปชวย ๑๑ 
ลาน นอกนั้นเหมือนกันหมด ชวยทางโนนทางนี้ เฉพาะตานี้ ๑๒๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท 
ชวยทั่วประเทศไทยของเรา ก็ยงัจะชวยอีก เทาที่ชวยมาแลว ๑๒๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท ๑๖ 
โรงพยาบาล เฉพาะตาที่ชวยแลวเวลานี้ สวนเครื่องมอืตางๆ มาก 

การชวยโลกนี่รูสึกวาทางโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเดนมากกวาเพื่อน ไดชวย
มากที่สุดแลวก็พิสดารดวย โรงพยาบาลไมเหมือนทีท่ั้งหลายที่ชวยตลอดมา 
โรงพยาบาลมันซอกแซกซิกแซ็กหลายแงหลายมุม ทัง้เครื่องมือแพทย ทัง้ตึก ทั้งรถทั้ง
รา ทั้งที่ดิน บางทีซื้อที่ดนิขยายออกใหๆ อยางน้ันก็มี บางแหงซื้อทั้งหมดเลย ซื้อที่ดิน
ตั้งโรงพยาบาลใหมเลย อยางน้ันก็ม ี เปนแตเพียงเครื่องกอสรางโรงพยาบาลเราไมให
เราไมมีเราบอก ทางโนนรับรองจะขอทางรัฐบาลใหไดมาสรางใหม เอา เราซื้อใหเลยซื้อ
ที่ แลวเขาก็ทําตามนั้น เขาของบประมาณมาเปนโรงพยาบาลใหมขึ้นมา โรงพยาบาลเกา
มันเหมือนอยูในครัว 

เชนอยางอําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน อันนี้ซื้อใหทั้งโรงเลย พื้นที่ทั้งหมดดู
เหมือน ๒๓ ไรหรือ ๒๕ ไรเราลืม เอาหมดเลย แลวยกโรงพยาบาลซึ่งอยูในครัวเรือนวา
งั้นเถอะ ออกไปตัง้ใหมเลย อยางน้ันก็มี ซื้อแบงครึ่งเขาก็ม ี คือขอเขาครึ่งหนึ่ง ขอซือ้
เอามาเพิ่มโรงพยาบาล อยางน้ีก็มี ถาที่เขาไมขายก็จนใจ มี เรารูสึกไมสบายใจตลอด 
จนกระทั่งเดีย๋วนี้ก็ยังเปนอยู เขาไมขายก็หมดปญญา ที่มันแหวงๆ เขาไปหา
โรงพยาบาล ถาซื้อแลวตัดปบเอาหมดเลย โลงใจ ซื้อที่ใหโรงพยาบาลนอยเมื่อไร ไมได
นอยนะ 
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เราชวยพี่นองหรือวาชวยโลกวางั้นเถอะ เราชวยดวยน้ําใจจริงๆ น้ําใจเมตตา
จริงๆ ตั้งใจอนุเคราะหๆ เมื่อสองวันมานี้จึงไดวาไปทางเวียงจันทนนั่นซิ ใหออกเสีย
หนอยเถอะ ของเราจัดสงไปแลวนั้นใหมาเอามันยังติดธุระนั้นติดธุระนี้ มันจืดชืดอะไร
นักหนาเวียงจันทนนี่นะเราวางั้นนะ เราใหดวยความตั้งอกตั้งใจใหดวยความเมตตา มนั
ธุระมาจากไหนถึงไดตดิเอานักหนานี่นะวางี้ จืดชืดมาก เอาละนะ ตอไปนี้ตัดขาดสะบั้น
เชียวนะ เอา จริงๆ เราไมไดเหมือนใคร เพราะชวยจริงๆ จังๆ ตั้งหนาตั้งตาชวยจริงๆ 
ไมไดทําเหลาะๆ แหละๆ นะทําอะไร ใหทราบเสียหัวอกหลวงตาบัวจริงมากทีเดียว วา
อะไรขาดสะบั้นลงไป เพราะฉะนั้นคําวาเหลาะแหละจึงไมมี ถาเวลาจริงจังจริงๆๆ แต
เวลาเลนซัดกับหมาก็ไมใชของเลนเหมือนกัน เวลาซัดกับหมานี้เอาจริงจัง.เราก็เปนหมา
ไปดวย เวลาเอาจริงเอาจังเปนอยางน้ัน 

นิสัยอันนี้ละมันติดอยูทกุวันนี้ คนทั้งหลายมองดูนี้เหมือนกับวามีความโมโห
โทโส คึกคักขึงขังตึงตังอยางน้ี เหมือนวามีความโมโหโทโสอยูในนี้หมด ความจริงไมมี 
หมดโดยสิ้นเชิง เปนแตพลังของธรรมพลังของความเมตตาพุงออกแทนกันเทานั้นเอง 
ใหทานทั้งหลายทราบเสีย เราบอกวาเร่ืองความโมโหโทโสใครจะมาฆามาฟนเราก็ฟน
ไปๆ ที่จะใหเกิดโมโหโทโสบอกวาไมมีกิเลสตัวนี้วางั้น ตายก็ตายทิ้งเปลาๆ แผดอยู
อยางน้ีละหากไมมี อะไรที่จะเปนพิษเปนภัยตอผูหนึ่งผูใดไมมี เราจึงไมเคยกลาไมเคย
กลัวกับเรื่องความเปนความตาย เราเรียนจบแลวดวยธรรม เอาธรรมเรียน เรียนธรรม
จบหมด เราจึงไมสงสัย 

อยางที่เราชวยชาติบานเมือง ทั้งพวกที่ผูกอาฆาตมาดรายตอหลวงตา การ
ดําเนินของหลวงตามองดธูรรมแลวตรงแนวตามธรรมๆ เดินตามนี้เลย ไมเคยกลาไม
เคยกลัวกับใครทั้งนั้น ทําใหเปนประโยชนแกโลก เขาอาฆาตมาดรายมีมาก จนกระจาง
แจงออกมาจะมาฆาหลวงตาบัว เอามา นั่นนะเห็นไหมละ จะมาฟองวาหลวงตาบัวอวด
อุตริมนุสธรรม เปนสังฆา ปาราชิกจะมาฟอง ใหยกโคตรมาเราวางั้นเลย หลวงตาบัวก็มี
โคตรจะยกโคตรใสกันเลย เพราะเราพูดเปนธรรมลวนๆ ไมมีคําวาแงงอน 

ที่วาอวดอุตริ คําไหนที่ขัดแยงตอธรรมพระพุทธเจา อุตริออกมาพดูแหวกแนว
เหยียบหัวพระพุทธเจาไป มีคําไหนพอที่จะมาฟองวาเราอวดอุตริมนุสธรรม เหยียบหัว
พระพุทธเจาไปตรงไหน เดินตามรอยตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาวโดยอรรถโดย
ธรรมทุกอยาง แลวอันไหนที่จะมาเปนคําอวดอตุรินะ แลวผูที่จะมาฟองรองเราวาอวด
อุตริมนุสธรรม มันไดธรรมนอกโลกมาจากไหน เลยศาสดามาจากไหน ถึงจะมาฟองเรา
วาเราอวดอุตริ คําที่วาเราอวดเราอวดอะไร แลวมันเอาความรูมาจากไหนที่มาฟอง
เรานะ นั่นมันตองจริงอยางน้ันซิ 
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เพราะพูดออกมาคําไหนไมมีคําวาผิด เราพูดอยางตรงไปตรงมาตามอรรถตาม
ธรรม เพราะฉะนั้นจึงไมเคยสะทกสะทานกับสิ่งใดในโลกนี้ ความเปนความตายไมมี
ความหมายเราเรียนจบหมดแลว เราไมมีคําวากลาวากลัว แตอะไรที่จะเปนประโยชน
แกโลก เราควรสละๆ เราไมไดถอยเพื่อเปนประโยชนแกโลก อยางที่วาเปนตายนี้เขามี
ทุกอยาง กต็ั้งแตครั้งไหนๆ มามันก็มีเราจะตําหนิไดยังไง มันเคยมีมาดั้งเดิมดกีับชั่ว 
แขงดีแขงเดนแขงชั่วแขงลามกมีมาตลอดเวลา แลวมันก็มีมาตามสายของมันเราจะวา
ยังไง มีแตตอบรับกันธรรมดาๆ ไปอยางน้ัน จะวานี้เปนของแปลกประหลาด ไมแปลก 
มันมีมาดั้งเดิม แนะ 

เราชวยจริงเราชวยโลกไมใชชวยธรรมดา ทุกส่ิงทุกอยางที่ดดีดิ้นอยูตลอดเวลานี้
เราเอาอะไร บอกวาเราไมเอาอะไรเลย ชวยโลกทั้งน้ัน แมที่สุดเวลาเราตายเรายังเขียน
พินัยกรรมเอาไว เวลาเราตายแลวมีศรัทธาญาติโยมลูกศิษยลูกหาที่เขาเคารพเลื่อมใส
ในพุทธศาสนาในตัวของเรา เราตายเนาเฟะแลว เขาจะเอาเงินมาบริจาคเผาศพเรานี้ 
เงินทั้งหมดนี้ตั้งกรรมการไวใหเก็บรักษาใหเรียบรอยปลอดภยัทุกอยาง แลวยกเงิน
กอนนี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง เราจะเผาดวยไฟเทานั้น ศพเนาเฟะเอาสมบัติเหลานั้น
มาบูชามันหาอะไร ตองเอาไฟซิใสกนั นี่เขียนพินัยกรรมไวแลวนะ พินัยกรรมเขียนไว
แลว ตองปฏบิัติอยางน้ี 

เราไมเอาอะไร สุดทายสมบัติเงินทองขาวของมีมากนอยยกมาซื้อทองคําเขาสู
คลังหลวงหมด เราดีดผึงเลย ดีดอยางหายหวงไมมีอะไร สมชื่อสมนามทีเ่ทศนสอนโลก
มานี้กวางขวางมากหลวงตาบัว รูสึกจะไมคอยมีครูบาอาจารยองคใดเทศนอยางเรา เรา
เทศนอยางอาจหาญชาญชัยถาพูดถงึอาจหาญ แตนี่มันเลยคําวาอาจหาญคําวากลาวา
กลัวไปหมดแลว เปนธรรมลวนๆ แลวนํามาพูด เราจึงไมมีคําวากลาวากลัว พูดไปตาม
อรรถตามธรรม เอา ใครวาไมถูกที่ไหน เอา คานมา นั่น คําวาคานมาคือธรรมที่บริสุทธิ์
เต็มที่แลวออกถกูตองแมนยํา จึงบอกวาใหคานมาวางั้นเลย 

เราไมมีคําวาอุตริ แลวมันจะไปหาเรื่องมาจากไหนมาวาอุตริ อุตริขอไหน นั่นไล
กันเขาไปซิ นี้บอกใหยกโคตรมา วาเราอุตริ อุตริขอไหน เหยียบหัวพระพุทธเจาไปขอ
ไหน ปนเกลียวพระพุทธเจา สอนไมสอนแบบพระพุทธเจา เราสอนแบบไหนถึงวาอวด
อตุริ แลวผูที่วาเราอวดอุตริมันเอาความรูมาจากโลกไหน นั่นไลกันเขาไปซิ ก็เราทํา
จริงๆ ดวยความบริสุทธิ์ใจตอโลก มันมัวหมองที่ตรงไหน ผูมัวหมองกค็ือผูมาหาเรื่อง
ฟองรองน่ันละ นั่นละตัวสกปรก เราไมไดสกปรก เราทําเต็มกําลังความสามารถของเรา 

คิดดูซิของทีด่ีดดิ้นอยูเวลานี้เราเอาอะไร เราไมเอา เราแบหมดแลว ปลอยหมด 
ไปที่ไหนทําประโยชนที่นั้นๆๆ เราที่วากําไมมี มีแตใหทั้งน้ัน พาพี่นองทั้งหลายชวยชาติ
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บานเมืองนี้ก็ไดทองตัง้ ๑๑ ตันกับ ๔๐๙ กิโล เราเอาอะไร เขาคลังหลวงนั้นหมด 
ดอลลารเหมือนกัน เงินสดที่ถวายเหลานี้ออกชวยพี่นองชาวไทย เราไมเอา  แบตลอด 
จะหาที่ไหนหาพระนะ เราอยากถามจะวาคุยหรือไมคุย เราหาที่ไหนเอาที่ไหน เราไม
เคยเอา เราพอทกุอยางแลวหัวใจเรานี้พอดวยความเลิศเลอไมใชพอธรรมดา ส่ิงที่จะมา
สงเสริมเพิ่มเติมเรานั้นมันเลิศเลอหรือไมเลิศเลอ มันสูอันนี้ไดไหม อันนี้พอแลวดวย
ความเลิศเลอ อันที่เอามาสงเสริมเรานั้นนะมันเลิศเลอไหม 

คําสรรเสริญๆ ตําหนิติเตียนมันเลิศเลออะไร มันสูธรรมชาติที่พอแลวดวยความ
เลิศเลอในหัวใจนี้ไดไหม เอากันอยางน้ันซิ นี้เราพอแลวดวยความเลิศเลอทุกอยาง 
เพราะฉะนั้นใครอยามาคิดเรื่องอะไรๆ กับเรา ถาไมอยากกอฟนกอไฟเผาหัวอกตัวเอง 
วาทานรักคนนั้นทานชังคนนี้ทานเกลียดคนนั้น อยามาพูดกับเรา มันเหมือนแผนดินนี่ 
หนาแนนมั่นคงขนาดไหน ถาวาเมตตาก็ครอบโลกธาตุ จะไปหารักคนนั้นรักคนนี้มันก็
เหมือนหมาบาละซิ ไมพอใจคนไหนก็ไปกดัคนนั้นไปเหาคนนั้น พอไมพอใจกับคนนี้
กัดคนนี้เหาคนนี้ พอใจกับคนนั้นก็เลียแขงเลียขาเขา มันมีอะไรอยางน้ัน เราไมมีอยาง
นั้น 

ใหทานทั้งหลายทราบเสียที่เราชวยโลกมา จิตนี้บริสุทธิ์เลยโลกเลยสงสารไป
หมดทุกส่ิงทกุอยางแลว เหนือไปแลวเหนือโลกสมมุตินี้ เราเอาแตเร่ืองธาตเุร่ืองขันธที่
เปนสมมุติดวยกัน นํามาติดตอสืบเนื่องกันเพื่อเปนประโยชนแกโลกทั้งนั้น สําหรับเรา
เราพอแลวเราไมเอาอะไร สอนแทบเปนแทบตาย ดีดดิ้นทางโนนทางนี้ไปเพื่ออะไร เรา
ไมเพื่ออะไร มีแตความเมตตาตอโลกตอสงสาร ที่เราจะบกพรองขาดเขินตรงไหนเราไม
มี 

อยางคนเขามาเกี่ยวของในวัดในวานี้ เราเคยพูดแลวเมื่อวานหรือวานซืน มานี้
เราไมไดมาเห็นแกหนาแกตาโมกโขโลกนะ เห็นแกความมั่งความมีดีเดน เห็นแกยศแก
ลาภของใครเหนือธรรมไป ธรรมนี้เลิศเลอสุดยอดแลว ใครมาก็อาศัยธรรม เมตตา
สงสารรับไวๆ ส่ังสอนดดุาวากลาว ประเภทไหนที่มันเปนเนื้อรายเอาไวไมไดกต็องขบั
ออกจากวัดจะทําสวนใหญใหเสีย ก็ปฏิบัติเปนธรรมทั้งน้ัน เราทําอยางน้ันทํากับโลก 
ใครอยามาคิดอะไรๆ กบัเรา ไมมี ธรรมชาติอันนี้มันเหนือทุกอยางแลวเหนือโลก จึง
เรียกวาธรรมทั้งแทง เปนธรรมธาตุเต็มหัวใจแลวเวลานี้ จะใหพูดวายังไงอกี มันไมมี
อะไรก็มีแตธาตุแตขันธอยูอยางน้ี 

ธาตุขันธนี้เปนยังไง เปนสมมุติ เร่ืองสมมุติเปนยังไงก็ปฏิบัตติอนรับกันธรรมดา
ของสมมุติเทานั้น สวนจิตที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวไมมีสวนเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้ใหทราบ
เสีย เอาเทานั้นละ วันนี้พูดเทานั้นกอน แลวมีอะไรอีกไหมละ (มีครับ ที่หลวงตาเมตตา
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สงเครื่องอุปโภคบริโภคไปสงเคราะหที่ประเทศลาว เวียงจันทนครับ ๑. ขาวเหนียว ถุง
ละ ๑๒ กิโลกรัม ๓๐๐ ถุง ๒. ขาวเจาถุงละ ๑๒ กิโลกรัม ๒๐๐ ถุง ๓. ผาหม ๑,๐๐๐ 
ผืน ๔. มุง ๒,๐๐๐ หลัง ๕. ผาขาว ๑๐๐ พับ ๖. หมอน ๑,๐๐๐ ใบ ใสรถบรรทุกสิบลอ
หนึ่งคันไปมอบใหเมื่อวานนี้เรียบรอยแลวครับ) นอยเมื่อไรฟงซิที่ขามไปเวียงจันทน ก็
อยางน้ันแลวชวยโลกจะใหวาไงอีก มีเทาไรทุมเลยๆ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

