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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ไดมาเทาไรๆ ออกหมด 

กอนจังหัน 
(คุณแมบังอรนอมถวายของทําบุญ) คุณแมบังอรแมพระพฤกษ ที่เขาหาวาเอา

เงินของสงฆวัดเขาเขียวไปทํารีสอรต รานนี้เปนอันดับหนึ่งในเมืองชล เศรษฐี เขาหาวา
เอาเงินสํานักสงฆเขาเขียวไปทํารีสอรต เราเห็นแลวเราแกใหทันทีประกาศลั่นโลกเลย ก็
เราไปดูกุฏิมี ๒-๓ หลังกบัทางจงกรม แลวโรงงงโรงงานพอจะไดเงินมาทํารีสอรตรีแสด
ที่ไหนไมมี มันหาเรื่องใสกัน พวกปากอมขี้ เราก็วา ใสกันเปรี้ยงๆ เลย เลยเงียบไปแลว 
นี่ละบานนี้เศรษฐีเมืองชลบุรีละนี่ จะไปหาเงินอะไรอยูในทางจงกรมมาทาํรีสอรต มัน
หาเร่ืองใสกนัมนุษยเรา ก็พอดีเราไปเจอเขา ไปเห็นดวยตาเรา แกขาวทันทีเลย 

นี่ตนไมเอามาไมทราบวากี่คันรถ เอามาปลูก มาจากเมืองชล นี่ละรานที่เขาเอา
ไปทํารีสอรต บังอร แมของพระพฤกษ ที่สงมานี่ ตนไมก็เปนรถๆ ไมทราบวากี่รถ 
อะไรตออะไรมาอยูเร่ือยนะ ใหพร 

หลังจังหัน 
(โยมจากออสเตรเลียรวมทําบุญ เขาดูอินเตอรเน็ตเห็นภาพหลวงปูมั่น ก็เลย

พิมพออกมาถวายหลวงตาคะ) มาใหเราทําไมเรากราบทานอยูทุกวัน (เอามาไวที่วัด) 
หายุงไมเขาทาพวกนี้ เอาไปกราบในบานในเรือน ในวัดมีเต็มพอแมครูจารยมั่น ทาน
กราบทุกวัน พวกนี้มันขี้เกียจ เอาไปกราบในบานนูน หาแตเร่ืองยุงมาใหนะ ไปไหน
ทานไมไดแบกพระพุทธรูปแบกพระพุทธเจาไป ทานไปภาวนา อันนี้แบกไป แลวไปวาง
ไวหองนอนดวยนะ แบกไปไวหองนอน ใหทานไปรักษา เวลาหลับมันจะไดหลับสนิทดี 
มันเปนอยางน้ัน 

(โรงพยาบาลบอเกลือ อ.บอเกลือ จ.นาน กราบขอเมตตาชวยสนับสนุนในการ
กอสราง ๑.อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมทั้งอปุกรณทางการแพทย ๒.อาคารเรือนพัก
ญาติผูปวย รวมเปนจํานวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท) เอา รับทราบไวเสียกอน มันไม
หวาดไมไหวเรา เวลานี้ออกทกุทิศทุกทาง รับทราบไวกอน เทานั้นละ โห หนักมากนะ
เรา ไมใชธรรมดา 
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การชวยโลกนี้เราพูดจริงๆ ชวยจริงๆ ไมมีอะไรเหลือเลย เราไมเอาอะไรเลย มี

แตชวยโลก ไดมาเทาไรๆ นี้ออกหมดเลย ขนาดนั้นยังไมทัน ทางนูนขอมา ทางนี้ขอมา 
ไมทราบจะเอาอะไรมาให เปนอยางน้ันละ เร่ืองเงินจะติดเนื้อติดตัวในวัดปาบานตาดนี้
บอกชัดเจนเลยวาไมมี ออกตลอดเลย เราชวยโลกขนาดนั้นละ มีเทาไรออกหมดๆ เลย 
เพราะเราเต็มไปดวยเมตตา ใจดวงนั้นมันเปนเมตตาอันเดียวกันหมด พูดใหมันเต็มยศ
เสียตามที่หามาเตม็กําลังความสามารถเอาเปนเอาตายเขาแลกเลยนี้ ผลที่ไดมาคอื
ความบริสุทธิ์ใจ แลวทีนี้เต็มไปดวยเมตตา จิตดวงนั้นกลายเปนความเมตตาไปหมด
เลย นี่ละเราชวยโลก เพราะฉะนั้นถึงชวยไดซิ ไมมีเมตตาเฉยๆ ใจมันจืดมันชืด 
นอกจากนั้นมีแตเห็นแกไดแกเอา เห็นแตกอบแตโกยแทนเขาไปแทรกเขาไป อันนี้ไมมี 
มีเทาไรออกหมดๆ เลย พวกที่มาขอก็พิลึกพิล่ัน หามาไมทัน 

เอาจริงๆ นะเรา ชวยจริงๆ ที่เขาเขียนไวนั้น เงินวัดปาบานตาดเปนเงินเพื่อโลก 
ไมผิด ออกเพื่อโลกทั้งนัน้ๆ เลย เมื่อเชานี้ก็เดินออกไปเห็นเขาทําถนนมาขางวัด มา
นั้นๆ ก็ไปถามเหตุผลตนปลายของเขา ที่เขาไดมาเปนถนนนี้มาจากเหตุผลกลไก
อะไรบาง ก็ไปถาม ถาวาเขาบริจาค เราก็จะแทนใหเขา ถาเขาซื้อขายกัน กเ็ปนเรื่องผาน
ไป เมื่อเชานี้ก็ไปดู ถาเขาซื้อขายกันธรรมดาก็เรียกวาเปนตามธรรมดา ถาเขาบริจาค
จากน้ีไปนูนแลวคิดเปนเงินเทาไร เราจะไปใชใหเขา เมื่อเชานี้นะที่ออกจากนี้ไป เปน
อยางน้ันแหละ ก็มีแตขอผานๆ ระยะนี้มันไมพอ เงินไมพอ มีแตขอผานๆ คือมันไมมี
จะให ทางนูนมาขอทางนี้มาขอ ไปที่ไหนเห็นตั้งแตส่ิงกอสรางของหลวงตา ตาม
โรงพยาบาลตางๆ เปนสายไปเลย 

เมื่อวานไปนูนเกษตรสมบูรณ เลยภูเขียวไปนูน โรงพยาบาล แถวนั้นไปทั้งน้ัน
ละ ภูเขียวก็ให เกษตรสมบูรณก็ให ชุมแพก็ให แถวนั้นใหเร่ือยจนกระทัง่ชัยภูมิ ชัยภูมิ
ก็หลายอําเภอที่เอาของไปใหๆ ทั้งชวยการสรางตึกสรางอะไร มีอยูทุกแหง เราทําดวย
ความเมตตา ที่ทําเหลานี้มีแตความเมตตา ไปที่ไหนกระจายไปเลยเงิน ไปตามสายทาง 
ไปตามสายทางก็กระจายไปตามสายทาง ทีแรกเขาใสอะไร รถสามลอเขาขายของตาม
ถนน ใหเขาจอดดูของเขาขายยังไงๆ เราก็ซื้อสักชิ้นนึง แลวเอาเงินกอนใหเขา แลวไป 
กอนนึงไมต่าํกวาหน่ึงพันละ เขาไปขายของตามตลาด ก็อยางงั้นอํานาจแหงความ
เมตตามันทนไมไหว ไปตามถนนหนทางไฟเขียวไฟแดง พวกดอกมงดอกไมอะไรได
หมด เราไปที่ไหนๆ ไดหมดเลย ดูตามหางรานสองฟากทาง บางทีใหจอดรถดู ของเขา
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คิดทั้งหมดนีจ้ะเปนเงินเทาไร คํานวณแลวจากนั้นก็เอาเงินใหเขา ไมเอาอะไรละ เอา
เงินใหเขาแลวก็ไป 

เราชวยจริงๆ เร่ืองชวยโลก นี่อยูที่ไหนที่วาจังหวัดนาน พวกจังหวัดนานวาอะไร
ตะกี้นี้ (โรงพยาบาลอําเภอบอเกลือ จ.นาน ขอเครื่องมือแพทยและอาคารอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณทางการแพทยจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อาคารเรือน
พักญาติผูปวยจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทครับ ในการ
กอสรางอาคารดังกลาว ทางโรงพยาบาลไดทอดผาปาไดเงิน ๑๐๖,๒๓๔ บาท ยังขาด
งบประมาณในการกอสรางอีก ๑,๔๙๓,๗๖๖ บาทครับ) 

นี่อะไร ๔๐๐,๐๐๐ บาท (อาคารเรือนพักญาตผิูปวย) เราก็ยังไมวาญาติผูปวย 
ไปอยูตามรมไมกไ็ด มนัสําคัญคนเจ็บคนไขมันจะตาย ญาติผูปวยถามาหาเรา ญาติ
ผูปวยเราจะไลเขาปา จําเปนอะไรญาติผูปวย ผูปวยละมันจําเปนมาก เราจะพูดผูปวย
กอน เอาวามาผูปวยอาคารอะไร (อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมทั้งอปุกรณทางการ
แพทยจํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ) อุปกรณทางการแพทยคืออะไร (เปน
อุปกรณที่ใชบริการผูปวยครับ มีเครื่องปมหัวใจ เครื่องชวยหายใจครับ) เงินจํานวนนี้
เหรอ (ครับ รวมอยูในนี้) เปนเงินเทาไร (๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ) การเจ็บไขไดปวย
มันจนตรอกมาก เพราะฉะนั้นเราจึงตองลงจดุนั้น เกี่ยวกับเรื่องคนปวยคนไข ทั้งคนไข
ทั้งญาติคนไขหนาเห่ียวหนาซีดไปตามๆ กัน หัวใจอยูกับหมอ ชีวิตอยูกับหมอนีล่ะ
สําคัญ มีเทานั้นละ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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