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สมบัติออกชวยโลก
กะวาวันที่ ๘ เราจะไปเวียงจันทน เครื่องมือแพทยใหหมออวนเอาไป ติดตอสืบ
ถามเรื่องเครื่องมือแพทย เรื่องอะไรๆ บาง เพราะเวียงจันทนนี้ขาดแคลนมากจริงๆ
ควรที่จะไดสงเคราะห เพราะนี้เปนเมืองหลวง แลวโรงพยาบาลก็ควรจะมีเครื่องไม
เครื่องมือสําหรับคนไขพอประมาณ เพราะฉะนั้นเราถึงไดใหเลย เวียงจันทนนี้เฉพาะตา
ดูเหมือนสองครั้ง เราไปครั้งแรกดูวาใหเกี่ยวกับเรื่องตา ใหตามรายการที่เขาขอ ๑๖
ลานเราก็ใหเลย ไปเที่ยวที่สองใหเขาเขียนรายการที่จําเปนๆ ไว ไปคราวที่แลวนี้ ๑๔
ลานเฉพาะตานะ เราก็ใหทั้ง ๑๔ ลาน รวมสองคราว ๓๐ ลานที่เวียงจันทน
กะวาวันที่ ๘ เราก็จะไป จะเอาสิ่งของอะไรๆ ไปดวย พวกอาหารการบริโภค
พวกผา ผาเราก็เตรียมไวแลวที่โกดัง เฉพาะผาขาวรูสึกมากอยู เราเตรียมไวแลวที่โกดัง
นี่ก็จะเอาไปดวย แลวก็อาหาร นี่ยังไมไดสั่งเพราะยังอีกหลายวัน พวกขาวสุกขาวสาร
อะไรเหลานี้เราจะเอาไปพรอมเลย อยางนอยไมตา่ํ กวาพันถุงๆ ละ ๑๒ กิโล จวนๆ จะ
ไปถึงจะสั่งเขา ใหเขาหามาตามที่เราตองการซึ่งเห็นวาทางโนนขาดแคลนมากอะไรบาง
การชวยโลกนี้ไมหวั่นไมไหวนะเราก็ดี
เรื่องตานี้รูสึกจะกวางขวางไปมากเวลานี้ คือกอนที่เราจะชวยถาเปนธรรมดาให
เราพิจารณานี้ เราจะชวยที่จุดจําเปนคือตาเปนอันดับหนึ่ง อวัยวะอยางอื่นอยางใดก็เปน
ของเราเหมือนกันหมด แตอะไรมีความจําเปนอันดับหนึ่ง เราก็มาเล็งเห็นแตตาเปน
อันดับหนึ่ง จึงตองชวยอันนี้กอน เครื่องมือตาเราชวยอันนี้ละกอน เริ่มชวยมาตั้งแตป
๒๕๓๐ เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สําหรับอุดรนี้สมบูรณ เมื่อเร็วๆ นี้ก็มาขอตั้ง ๗ ลาน
เราก็ใหทันทีเลย เพราะเราเคยปวารณาไวแลวที่โรงพยาบาลศูนยอุดร หากมีความ
จําเปนหมอจะซื้อเครื่องมือแพทยชนิดใดแลวใหซื้อไดเลยๆ แลวก็สงบิลไปหาเรา อยาง
นี้ตลอดมา
คราวนี้เขาเลยตองมาขอเพราะมันเงินจํานวนมาก ถึงปวารณาก็ตามแตก็เปน
จํานวนมาก ตั้ง ๗ ลานกวา เราก็ใหทันทีเลยเพราะเราปวารณาไวแลวดวย สมบัติก็พอ
มีตอนรับกันกับคําปวารณาของเราที่เขามาขอ เราก็ให เมื่อสองสามวันนี้ก็ทางเชียงใหม
มาขอเครื่องมือตา ๘ ลาน ๒ แสน ที่เราไดชวยวันนั้น พอไปโรงพยาบาลบึงกาฬเขาก็
ฟาดเสีย ๒ ลานกวาบาท ตึกสามหลังหลังคาเสียหมดเลย ทีแรกเขาก็ขอแตเราไมให
เราใหรถคันหนึ่งกอน ไปเที่ยวนี้ฟาดเอาเสียสามหลังเลย เชียงใหมกับบึงกาฬฟาดเสีย
๑๐ ลานกวาเมื่อสองวันผานมานี้ แลวใหเรื่อยๆ อยางเมื่อวานนี้ก็เอาอีกทางเวียงจันทน
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เริ่มแลวสั่งรถแลว รถไมทราบราคาเทาไร ลงสั่งแลวเราจาย สวนที่ใหไปแลวเมื่อวานนี้
เขาขอที่จําเปน ๑ แสน ๘ หมื่น เราใหสองแสนเลยกับรถคันหนึ่ง
กะวาวันที่ ๘ เราจะไปเวียงจันทน เรากําหนดเอง เพราะไดพูดบางแลววา หมอ
จะวางวันที่ ๘ เราก็จะไปวันนั้น ไดติดตอแลวเครื่องมือแพทยตาเปนอันดับหนึ่ง ฟงวา
ทางโนนแทบไมมีเลยเครื่องมือตา มีนิดหนอยๆ เพราะฉะนั้นเราถึงทุมใหเลย ๑๖ ลาน
ทีแรกใหเลย ครั้งที่สอง ๑๔ ลาน เปน ๓๐ ลาน พอหายใจไดบางแหละ
มีแตเรื่องจายชวยโลกทั้งนั้น ชวยตลอดเลย นั่นโกดังใหญ โรงพยาบาลมาไมต่ํา
กวาวันละสองโรงสามโรง สี่หาโรงในระยะนี้วันหนึ่งๆ วันละสามโรงสี่โรงหาโรงมา
ประจํา อันนี้ใหเต็มคันรถ กําหนดไวใหพอ เสมอกันหมดเลย คือเราไมไดทําแบบชุยๆ
นะทําอะไร ทําอะไรแลวติดตามตลอด เอาใหถึงความจริงๆ แลวก็เอาความเบาใจ
กลับมาไมใหขัดของ เพราะฉะนั้นเราจึงเตือน ถามอะไรใหไดความ บอกอยางนั้นเลย
โรงพยาบาลจัดไวสองประเภทในโกดัง ตั้งแตอุบล โคราช อุตรดิตถ ออกไปไกล
กวานั้นอีก เราใหเปนพิเศษ ของที่เปนพิเศษมีอะไรอีก นั่น กําหนดใหเสมอกันหมดที่
พิเศษ ที่ธรรมดาก็ใหเสมอกันหมด รถที่ไหนมาที่วาเปนพิเศษก็ใหพิเศษเสมอกันหมด
แตน้ํามันรถนั้นทุกคัน พอมาถึงวัดแลวก็เติมน้ํามันใหเต็มถังๆ ทุกคันเลยไมวาใกลวา
ไกล เดี๋ยวนี้มันจะเปนเดือนละลานกวาละมั้งน้ํามัน แตกอนถามเขาวาเทาไรแสนไมรูมา
ตั้งสิบกวาปแลวแหละ เห็นรถผานมานี้ถังน้ํามันเต็มมาเลย ถามเขามันถังอะไร เขาบอก
วาถังน้ํามัน น้ํามันเอาไปไหน เขาก็บอกเอาไปใสปมน้ํามันเติมใหพวกมาเอาสิ่งของ
พวกโรงพยาบาล เติมน้ํามันให เดี๋ยวนี้น้ํามันขึ้นราคา คิดวาเดือนหนึ่งไมต่ํากวาลาน
อยางนอยนะ เพราะน้ํามันแพงทุกวันนี้
เราเมตตาเสมอไปหมดนะ ใครอยามาคิดวาเรารักคนนั้นชังคนนี้ไมได ขัดกับ
ธรรม เสมอหมดเลย ผิดบอกวาถูกบอกวาถูกตรงเปงๆ เลย เรียกวาภาษาธรรมไม
ออมแอม ไมมีโมกโขโลกนะเห็นแกหนาแกตา เมื่อปฏิบัติก็ตองปฏิบัติตามนั้นพูด
ตามนั้น ตรงเปงๆ ไปเลย สําหรับสมบัติของวัดนี้เรียกวาออกชวยโลกทัง้ นั้น พูดได
อยางชัดเจนเลย เราไมเก็บ เงินทองขาวของวัตถุปจจัยไทยทานไดมามากนอยออกหมด
เลย สมควรที่จะไปวัดใด ที่เกี่ยวกับวัดกับวาก็ไปทางวัดทางวา เกี่ยวกับประชาชน
สวนรวมหรือสวนบุคคลก็มี ก็ใหไปตามนั้นๆ
ไมมีเก็บสําหรับวัดนี้ เก็บไปหาอะไร มากองไวเทาภูเขา สมมุติวากองไวนะ เขา
เอากองเงินกองทองมากองไวตอหนาหลวงตาบัว นี่เขาถวายหลวงตาบัวหมดอยางนี้นะ
แตหลวงตาบัวเปนพระตระหนี่ถี่เหนียว เขากองมาเทาไรก็กวานเขามาๆ เต็มหมด ทีนี้
เวลาตายแลวกระดูกหลวงตาบัวก็ไมไดไป สิง่ เหลานั้นทั้งหมดไมไดไป ไมมีอะไรติดตัว
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หลวงตาบัวไปเลย นอกจากความดีและความชั่วที่หลวงตาบัวไดทําเอาไวทั้งสองนี้ตดิ
นอกนั้นไมตดิ หนังหอกระดูกนี้กพ็ งั ไปดวยกันกับสิ่งเหลานั้น ไมมีใครจะเอาไปไดใน
โลกนี้
มีเงินมีทองขาวของจํานวนมากขนาดไหนก็ตาม ก็พอไดคดิ ดีใจวาเจาของมีสิ่ง
นั้นเจาของมีสิ่งนี้ ดีใจลมๆ แลงๆ ไปอยางนั้น ไมใชดีใจดวยความสัตยความจริง คือ
การทําชั่วทําดีนี้เปนของจริงจริงๆ ทําชั่วเทาไรไปหมดติดใจไป ทําดีเทาไรก็ติดหัวใจไป
สองอยางนี้ตดิ สมบัติเงินทองขาวของมากนอยมีมา ใครจะวาเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีมี
สมบัติกองจรดเมฆก็ตามเถอะ ตายแลวพังทั้งนั้น รางกายเจาของก็เอาไปไมได สิ่ง
เหลานั้นก็เอาไปไมได ที่เอาไปไดมแี ตบาปกับบุญติดหัวใจไป ไปภพหนานี้ก็ไปเสวย
กรรมของตัวเอง คือบาปบุญติดไปกับใจ ใครทําชั่วก็จมลงไป ใครทําดีก็ดีดขึ้นๆ ใหจํา
เอานะอันนี้
ไมมีใครที่จะพูดไดแมนยํายิ่งกวาองคศาสดา ในโลกนี้มีพระพุทธเจาเทานั้นที่
พูดถูกตองแมนยํา ที่เรียกวา สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
เจาตรัสไวชอบแลวตรัสไวดีแลว ไมมีเคลื่อน บาปบุญไมมีเคลื่อน ใครทําบาปเปนบาป
ใครทําบุญเปนบุญ สิ่งเหลานั้นเหมือนกับรางกายเรา พอลมหายใจหมดรางกายก็พัง สิ่ง
เหลานั้นก็พังไปตามๆ กันไมมีอะไรติด เพราะฉะนั้นอยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว
ทุกสิ่งทุกอยางความเปนอยูปูวายการใชการสอยใหรูจักประมาณ ใหมีขอบมีเขตมีเหตุมี
ผลมีหลักมีเกณฑประจําตัว คนนั้นเรียกวาคนมีหลัก แลวก็พอเปนไปไดละคนนั้น
ถาคนไมมีหลักโลเลๆ มีแตความฟุงเฟอเหอเหิมดีดดิ้น ตายแลวจม สิ่งเหลานั้น
ไมมีอะไรแนนอน ใหจําเอานะ ธรรมสอนโลกสอนอยางนี้ โลกไมมีหลักมีเกณฑ ธรรม
ทานมี มีมากมีนอยทานจะจับจายใชสอยหรือเก็บรักษาไวดวยเหตุดวยผลแหงธรรม
เก็บไวก็เพื่อทําประโยชน จายไปก็เพื่อประโยชน ทานไมไดเก็บไวเพื่อความหึงหวง
ไมไดเหมือนโลกนะธรรม จําเอานะ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้
วันนี้ก็เทศนบางเล็กนอยพอเปนคติ ใหจําเอานะเทศนนี้ไมมีผดิ ที่เทศนเหลานี้
ใหจําใหดี ไมวาฝายดีฝายชั่วจําใหดี ควรปดใหปด สิ่งไมดีใหปด สิ่งทีด่ ีใหกวานเขามา
ไมมีใครพูดไดถกู ตองแมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก
นอกนั้นเหลวไหลทั้งนั้น
พระพุทธเจาทรงหยั่งทราบตลอดทั่วถึงหมด แลวนํามาสอนทั้งฝายดีฝายชั่ว ใหโลก
ทั้งหลายไดทราบ และปฏิบัติเพื่อเปนสิริมงคลแกตน อยาหาบบาปหาบกรรมไปดวย
การฝาฝนคําสอนของพระพุทธเจา วาบาปมีมันก็บอกวาบาปไมมี โกยเอาแตความชั่ว
ดวยการทําบาปใชไมไดเลย เอาละใหพร
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ก็คอนขางแนนอนละวันที่ ๘ ไปเวียงจันทน เตรียมของไปพรอมเลย มีขาวมีของ
อะไรจะเตรียมไปพรอม ใหไดไปพอสมควร ตอไปนี้ก็จะสั่งเขาใหเอาสิ่งของอะไรๆ เอา
ไปทีไรไมเคยนอยละ เอาอะไรไปที่ไหนก็ตาม ทุม เลยๆ ไอเหยาะๆ แหยะๆ อยางเขา
เรียกดึงดังตับ๊ เหมือนตังเม ดึงนี้ดงั ตับ๊ ความตระหนี่เขาใจไหม ความตระหนี่เปนอยาง
นั้นละ สองผัวเมียชวยกันดึงนี้ดังตั๊บ ความตระหนี่ฟาดมันขาดสะบั้นไปเลย เวลามาก็
มาแบบนั้น เวลาออกก็ออกแบบนั้น ออกแบบดังตั๊บ เวลามาก็มาแบบดังตั๊บ มานิดๆ
หนอยๆ ไดอะไรไมจุใจ ที่กวางกวานั้นมันก็ผางออก พอเปดกวางพับไหลออกเลยที่นี่
พอไหลออกแลวไหลเขาก็แบบเดียวกัน เปดกวางไหลออกไดมากไหลเขาไดมาก ปดกึ๊ก
ไมใหมันออกมันเลยไมเขา เขาใจไหม จําใหดี
คนตระหนี่ปดกึ๊กไมใหมนั ออกมันเลยไมเขา
ผูไมตระหนี่ถี่เหนียวจิตใจ
กวางขวางเปดโลงแลว เอา ออกๆ ที่นี่ออกไดเขาไดไหล เปนอยางนั้น เห็นไหมทาน
กลาวไวในฝายพระคือพระสีวลี พระสีวลีไปที่ไหนเรื่องปจจัยไทยทานนี้เต็มไปหมดๆ
เลย ทีนี้เวลายอนดูอดีตของทานเปดโลงเลยการทําบุญใหทาน เอา หมดเปนหมด ยัง
เปนยังอยางนั้น ทีนี้อานิสงสนั่นละตามมา วาระสุดทายพระสีวลีเปนพระอรหันตแลวมา
ฉลองใหเห็นละ เปดเผยใหเห็น ไปที่ไหนไหลไปดวยจตุปจจัยไทยทาน ในครั้งพุทธกาล
จึงมีองคเดียว เวนพระพุทธเจาเสีย พระสีวลีเปนเอตทัคคะ เลิศในความมีอติเรกลาภ
มากไมมีใครสู วางั้น เอาละไปละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

