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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

กระจายความเมตตาออกสูโลก 
ที่สรางตึกโรงพยาบาลหลมสักป พ.ศ.เทาไร (เปดตึก ตุลา ๓๙ ครับ) เปนกี่ป

แลวละ (๑๑ ปแลวครับ ใชเวลาสราง ๒ ป) เรียกวาเทาไรป ทั้งหมดเรียบรอยแลว 
(ประมาณ ๑๐ ปครึ่งครับ) นั่นละเราสงของดานตั้งแตนั้นจนกระทั่งปานนี้ สงของดาน
สองดานที่ผานไป เอาไปสงเดือนละครั้งๆ ๒๗ ครอบครัว..... 
 นับวาเปนที่ภูมิใจพี่นองชาวไทยเรา ที่รวมความพรอมเพรียงสามัคคีกันเขามา
ไดสมบัติเขาหัวใจคือคลังหลวงของเรา ทองคํา ๑๑ ตัน ๔๓๒ กิโล ๓๖ สตางค ของเลน
เมื่อไร ใครไปหาถาไมใชพี่นองชาวไทยเราหาจะใครเปนคนหา หาดวยกันทุกคนๆ ทกุ
หยอมหญาในเมืองไทยไดทองคํามา ๑๑ ตัน ๔๐๐ กวากิโล สวนดอลลารนั้นได 
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ อันนี้เรียกวาเขาคลังหลวงแลว ดอลลารตอจากนั้นมาไมไดเขา เราได
ประกาศแลววาตอไปนี้ดอลลารจะไมเขา 

คือการเทศนาวาการชวยชาติเราหยุด ทีนี้การเงินการทองที่เขาถวายไทยทานมา
ชวยชาติก็ไมมี เพราะฉะนั้นดอลลารไดมาเทาไรจึงหมุนเขามาเงินไทยมาชวยเงินไทย 
เดี๋ยวนี้ดอลลารออกชวยเงินไทย สวนทองคํานั้นรอยทั้งรอยตลอด ตั้งแตตนจนอวสาน
ไมออกทีไ่หนเลย ทองคํามุงเขาสูคลังหลวงลวนๆ เลย สวนดอลลารมีหมุนไปพลิกไป
พลิกมาชวยเงินไทยเพื่อชวยโลกเราแหละ 

พี่นองทัง้หลายก็ไดตายใจเพราะธรรม ที่เรานําพี่นองทั้งหลายนี้ บาทหนึ่งสตางค
หนึ่งเราไมเคยแตะ ทั้งทองคําทัง้เงนิบาท สมบัติตางๆ เราไมเคยแตะ คือเราชวยดวย
ความเมตตาลวนๆ เราไมไดชวยดวยความหิวโหยโรยแรงอยากไดนั้นอยากไดนี้ เราไม
มี เพราะฉะนั้นไดมาเทาไรจึงไหลเขาหมดๆ เลย ทานทั้งหลายจะไปหาที่ไหน หาอยางนี้ 
ที่บริสุทธิ์สุดสวนอยางน้ี เราหาดวยธรรมนะ ที่ไดมาเหลานี้เราหาดวยธรรม เมตตา
ธรรมให ไหลเขามาหมดเลย ไปทีไ่หนไมไดเลย เราเปนผูควบคุมการเงินการทอง 
ทองคํา ดอลลาร เงินบาท เสียเอง ชวยทั่วประเทศไทย 

ก็รูสึกจะมีเพยีงหนเดียวนี้เทานั้นละมัง ที่เปนไปดวยความบริสุทธิ์สุดสวนดังที่
ปฏิบัติมานี้ เรียกวาเราอบอุน เพราะเราปฏิบัติตามธรรมทุกระยะๆ ความเปนธรรมก็
เต็มหัวใจเลย เพราะปฏิบัติตามธรรมๆ ไมมีกเิลสเขามาเคลือบมาแฝงแบงสันปนสวน
ไปกิน ไมมสํีาหรับเรา นอกจากที่วาไมรูนั้นสุดวิสัยนะ เพราะเงินไหลเขานั่นแลวบางที
มันอาจจะออกไปทางอืน่ก็ได แตสวนมากมันจะไปทางเปนประโยชนนั่นละไมไปไหน 
สวนที่จะเปนเจตนานี้เราไมมีเลย ชวยพี่นองทัง้หลายดวยความเมตตาลวนๆ  
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อะไรๆ เราไมเอา อยางที่ดิ้นอยูทกุวันนี้ ทานทั้งหลายเขาใจวาเราเอาอะไรบาง 
เราไมเอานะ เราบอกเราชวยโลกชวยจนกระทั่งวันตาย ตายแลวเวลาเผาศพ พี่นอง
ทั้งหลายมาบริจาคทานเพื่อเผาศพเรามีเงินกี่บาทกี่สตางค เราตั้งกรรมการไว เราเขียน
พินัยกรรมไวเรียบรอยแลว ตั้งกรรมการไวเก็บรักษาเงินจํานวนที่เขามาบริจาคเพื่อเผา
ศพเรานี้ ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงหมด นั่นฟงซิ สําหรับเราเองจะเผาดวยไฟ บอก
ชัดเจน เราไมเอาอะไร สมบัติที่จะเปนประโยชนอยูเอาเขาคลังหลวง คือเขามาบริจาค
มากนอยเวลาเราตาย เขาจะมาเผาศพเราแหละเขามาบริจาค ตั้งกรรมการเอาไวแลว 
เราเขียนพินัยกรรมไวแลว เขียนพินัยกรรมไวเรียบรอย 

พอเราตายก็เอาพินัยกรรมมาอานปางๆ เลยแลวปฏิบัติตามนั้น เงินทองทีไ่ดมา
มากนอย ใหคณะกรรมการเก็บรักษาทั้งหมดอยางเขมงวดกวดขัน เสร็จแลวเอาไปซื้อ
ทองคําเขาสูคลังหลวงทั้งหมด เราเผาดวยไฟ พอ เราไมเอาอะไร เรามาทําประโยชนให
โลก 

พอพดูอยางนี้มันก็มาสะดุดถงึเร่ืองบรรดาลูกศิษยเขาจะมาขอกอเจดีย เรายังไม
ตายเขาจะขอกอเจดียทีห่นาวัดเรานี่ เราขนาบเอาเสียแหลกเลย มากอเจดียหาอะไร อิฐ
ปูนหินทรายเปนประโยชนอะไร ส่ิงที่เปนประโยชนคือเรานําพี่นองทั้งหลายมา
ตลอดเวลานี้ เปนสิ่งที่เปนประโยชนทั้งนั้น ใหเอานี้ไปเปนคติเครื่องเตือนใจ ระลึกอันนี้
ไวอยาลืม ใหยึดอันนี้เปนหลักเปนเกณฑตอไป นี้เปนมงคลอันสูงสุด เราวา อิฐปูนหิน
ทรายมากอไมเกิดประโยชน อยามาทํานะ เอาอยางนั้นเลย เรียกวาเด็ดขาด 

เราเล็งหาเหตุผลกลไกตางหาก ไอเร่ืองชื่อเสียงอะไรๆ สําหรับเราเราไมเอา
แหละ หลวงตาบัวไดมาตั้งแตเกิดแลว นายบัวนั่น ตอจากนั้นมาก็เปนพระบัว ขึ้นเปน
มหาบัว ตอมาเลยกลายเปนหลวงตาหลวงปูแลวเวลานี้ ใหญขึ้นเรื่อย บัวเดียวแหละ เรา
ไมเอาอะไร เราบอกเราชวยโลกเต็มกําลัง เราไมเอาอะไรทั้งน้ัน บอกแลว วิ่งเตนอยู
อยางน้ี ไดมาเพื่อประโยชนแกโลกทัง้หมด เราไมเอา ทานทั้งหลายหาที่ไหน เอาวามาซิ 
เราไมไดคุย เราเอาความจริงออกมาพูด เราพูดดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความเมตตา 
เราไมหวังเอาอะไร ที่จะแบงจะแยกเอานั้นเอานี้เราไมมี ไมเอา ชวยโลกใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ตายแลวก็ดีดผึงเลย นี่พูดแลวอยาง..จะวาอาจหาญมันก็เลยไปแลว วาอาจหาญ
ชาญชัยละ เอาความจริงมาพูดจากหัวใจ ถอดออกมาเลย ปางๆ เลย 

เราพอทุกอยางแลว การปฏิบัติธรรมของเราตั้งแตวันบวชมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ 
เราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถ ถึงขั้นจะเปนเปน ถึงขั้นจะตายตาย การปฏิบัติความ
ดีงามของเรา ผลก็ไดเปนที่พอใจ ธรรมในหัวใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเรียกวา
พอ เราพอทุกอยางแลว ทีนี้กระจายความเมตตานี้ออกสูโลก เพราะฉะนั้นเราจึงไมเอา
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อะไร เราพอทุกอยางแลว เวลาตายก็ตายไมยาก ดีดผึงเดยีวไปเลย มันชัดๆ อยูใน
หัวใจจะถามใคร สนฺทิฏฐิโก องคศาสดาเปนพระองคแรก ตรสัรูธรรมปงขึ้นมานั้นเปน
ศาสดาองคเอก ส้ินกิเลสเรียบรอยแลวสอนโลกสมบูรณ นั่น จากน้ันก็สาวกมาโดย
ลําดับ ธรรมเปนอันเดียวกัน รูประจักษในหัวใจดวย สนฺทิฏฐิโก จะผดิไปไหนวะ นั่น 
มันก็รูอยางเดียวกันนั่นละ 

เวลามีชีวิตอยูนี้เราจะชวยโลกเต็มกําลังของเรา ตายไปแลวไมไดหวงอะไรกับมัน
ละ กระดูก กระดูกหมาก็มี มีแตกระดูกคนกระดูกเราอยางเดียวหรือ กระดูกหมามันก็มี 
หวงหาอะไรความหมายวางั้น เวลามีชีวิตอยูใหพากันสรางความดี ใจไมเคยตาย ใจจะ
เปนนักสมบุกสมบันเที่ยวเกิดเที่ยวแก ภพชาติตางๆ นี้ใจไปจับจองเอาหมดดวยอํานาจ
แหงกรรมดีกรรมชั่ว ถาทํากรรมชั่วมาก กําเนิดไหนที่จะเปนความชั่วชาลามกมีชั่วมากๆ 
จะเขาสูที่นั่น กรรมชั่วจะพาไป ถาผูสรางความดีงามทั้งหลายแลว กรรมดีจะหนุนขึ้นๆ 
ใหไปในสถานที่ดี ไปสถานที่ใดก็สมมักสมหมายสมหวัง ใหสรางความสมหวังไวดวย
การบําเพ็ญความดีนะ อยาลืมตัว 

เราตายกองกันมานี้กี่กัปกี่กัลปแลวคนหนึ่งๆ ของนอยเมื่อไร ก็เพราะความเกิด
ตายของจิต จิตแทๆ ไมตาย มันหากไปดวยวิบากกรรมดีกรรมชั่วของมันหมุนไปๆ 
อยางน้ันแหละ ใหพากันทําเสียเวลามีชีวิตอยูนี้ นี่เราบอกตรงๆ เราพอทกุอยางแลว 
การทํากุศลผลบุญเพื่อเรานี้เราก็ไมเห็นมี จึงเรียกวาพอแลว มีแตทําดวยความเมตตาๆ 
ลวนๆ ไปเลย ที่จะทําเพือ่เราเราไมมี เราบอกไมมี เวลาที่ตะเกียกตะกายแทบลมแทบ
ตายจะเปนจะตายเขาวานี้ เราก็ไดทํามาพอแลวเพื่อความดีทั้งหลาย 

เวลาทําเต็มเหนี่ยวแลว ความดีก็ไดสมมักสมหมายเต็มในหัวใจแลวไมเอาอะไร 
ทีนี้พอแลวประจักษในหัวใจ สนฺทิฏฐิโก รูผลงานของตนไดมากนอยเพียงไร จนกระทั่ง
เต็ม เหมือนพระพุทธเจาเต็มเปยมบริบูรณในพระทัย ก็เปนศาสดาเอกของโลกขึ้นมา 
สาวกทั้งหลายก็เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทั้งหลายขึ้นมา เราทําตัวของเรา
ใหเปนสรณะของตัวเองดวยความภาคภูมิใจ เอา ทําลงไป ทําที่ใจนั่นละ มันจะพอที่
หัวใจไมไดพอที่อื่นใด เราสรางเมื่อมันพอแลวกรู็เอง ดังทีน่ํามาพูดใหพี่นองทัง้หลาย
ฟงน่ีละ เมื่อพอแลวก็บอกวาพอ 

การสรางทุกส่ิงทุกอยางเราไมเคยหวังวาเราจะเอาอะไรๆ จากการทําประโยชน
ใหโลก เพื่อประโยชนแกโลกเราเปนที่พอใจ สําหรับเราพอ เราบอกวาพอ พออยางเลิศ
เลอดวยไมใชพอธรรมดา จึงไดนํามาสอนพี่นองทั้งหลาย ใครจะยึดเปนหลักเปนเกณฑ
ใหยึดนะ ธรรมนี้ไมใชธรรมโกหกนะ เร่ืองกิเลสตัณหามันออกทกุปากทกุหัวใจ พูดคํา
ไหนออกมาโกหกหลอกลวงตมตุนกันไปเรื่อยๆ ธรรมนี้แบบนั้นไมออก ออกแตความ
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สัตยความจริง นี่เราก็พูดแตความสัตยความจริงใหพี่นองทั้งหลายฟง ใหยึดเอาไปเปน
ขอปฏิบัติ แลวสงเสริมจิตใจของเราใหสูงขึ้นโดยลําดับๆ เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

