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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

พอหมด ปลอยหมด วางหมด 
กอนจังหัน 

ทานทั้งหลายผานเขามาในประตูวัดใหอานหนังสือที่เขียนไว หนังสืออยูประตูวัด
ที่เขียนไวนั่น ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมา
เที่ยวเพนพาน เขียนไวนั่น เห็นแตพวกเพนพานๆ เขามาทําลายวัดนะเวลานี้ มาอะไร
เราก็ไมทราบ เพนพานๆ อกพระจะแตกละ ทานผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกับ
ความเพนพานเขามาทําลาย มันดูกันไมไดนะ เลอะเทอะมาก ประชาชนก็แบบหนึ่ง 
พระก็แบบหนึ่ง เลอะเทอะที่สุด ไมมีหลักมีเกณฑ เที่ยวเพนพานๆ พระก็แบบพระอีก
แหละ ฆราวาสก็แบบฆราวาส เขาแบบเขา เราแบบเรา มีแตแบบเลอะเทอะทั้งน้ัน จะให
พร 

หลังจังหัน 

 (ลูกศิษยนําผาขาว ๑๐๓ พับมากราบถวายรวมไปเวียงจันทน ตอนนี้มากอน ๓ 
ผืนเปนตัวอยาง แลวอีกรอยผืนจะตามมาทีหลังเจาคะ) ไปเวียงจันทนก็จะไมนอย 
เหมือนวายกประเทศไทยไปชวย เวียงจันทนแขนซาย ประเทศไทยแขนขวา ทาง
เวียงจันทนประเทศลาวแขนซาย แยกกันไมออกในอวัยวะเดียวกัน กอเดียวกัน เราดู
พงศาวดารเรียบรอยแลว ไมใชเรามาพูดงูๆ ปลาๆ นะ แตนี้กอเดียวกัน มาดวยกัน 
แตกออกไปเฉยๆ จะชวย นอกจากนั้นก็ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายครอบ
โลกธาตุอีกดวย 
 ไหนหนังสืออะไรชาติสุดทายเหรอ ชาติสุดทายเปนเรื่องของเราเหรอ (เร่ืองของ
หลวงตาทั้งหมดครับและครูบาอาจารยสายกรรมฐาน) ดูจะประมวลครูบาอาจารย รูสึก
จะเปนชาติสุดทายของครบูาอาจารยองคสําคัญๆ มาลงนี้ใชไหมละ (หลวงตาหยิบ
หนังสือธรรมะชื่อชาติสุดทายขึ้นมาดู) นี่อาจารยมีสูงเนินนะ คุนกันมากกับเรา ทานอยู
ในภูเขา เราบุกเขาไปหาทาน โอ ทานมหามาแลวเหรอ ทานตื่นเตนนะ ครูอาจารยอยูที่
ไหนไปไดทัง้นั้นแหละ เราบอก คุนกัน เปนลูกศิษยพอแมครจูารยมั่น 
 (ทานอาจารยมี สูงเนิน มีลูกศิษยชือ่หลวงปูทา ปากชองไหมครับ) คงจะมีนั่น
ละ ก็ทานอยูสูงเนิน อาจารยมีทานอยูสูงเนิน โคราช ไปศึกษาอบรมกับหลวงปูมั่นเรา 
ไปขอญัตติ ทานไมใหญัตติ ทานวาญัตติไปหาอะไร มรรคผลนิพพานรอรับผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบอยูทั่วหนากัน ตั้งแตไกมนัก็มีชื่อ ธรรมยุต-มหานิกาย หมูหมาเปดไก แนะ
มันก็มีชือ่เหมือนกัน ขอใหปฏิบัติดีเถอะ ทานไมใหญัตตินะ ครูบาอาจารยทั้งหลายสาย
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มหานิกายจึงมีมากอยู คอืทานหวังประโยชนกวางขวาง นี่ชาติสุดทายใชแลว มองดอูงค
ไหนเปนอยางนั้น 
 (ผูบังคับการตํารวจทองเที่ยวมากราบหลวงตาทําบุญ ๔,๐๐๐ บาทครับ) ไป
ไหนออกทั่วโลกหมดละเรา เราไมเก็บ เราแบตลอด พูดงายๆ เราทําประโยชนทั่วโลก 
เราไมเอาอะไร ไมเอาเลยบอกจริงๆ ไมเอา จตปุจจัยเงินทองขาวของมีมากนอยออกทัว่
โลกเลย เราไมเอา เราพอ พอในหวัใจ เขาใจไหมละ  พอหมด ปลอยหมด วางหมด มี
แตเมตตาครอบโลกธาตุ เพราะฉะนั้นของอะไรไดมาในวัดนี้จึงไมมีเหลือ ออกหมดเลย 
ไมใหมีเหลือ 
 วันนี้ก็จะไปอําเภอนาแก บานแกง แถวนี้เราเที่ยวเสียจนแหลก มีภูเขาแถวนั้น 
วันนี้จะไปบานแกง บานแกงเราเที่ยวมาก อยูในภูเขาถ้ําพระเวส บานแกงเปนทางขึ้น
เขา ไมไดไปสัก ๒๐ กวาปแลวมั้งไมไดไป ตั้งแตเราเที่ยวออกทางนูน ตั้งแตไมไดเที่ยว
เลยไมไดไป 
 (ทานทูตไทยประจําประเทศลาวกราบเรียนวา วันจันทรจะเดินทางกลับประเทศ
ไทยครับ แลวปลายเมษาฯ จะไปประจําที่ปกกิง่ ประเทศจีนครับ) ไปไหนก็ไปเถอะ เรา
ไปเพื่อชาตขิองเราทั้งนั้นละ เพื่อชาติเพื่อโลกไมมอีะไรเสีย เราไปเพื่อชาตบิานเมืองของ
เรา เราทําหนาที่เพื่อชาติบานเมืองของเรา ไปไหนเปนเรื่องของชาติทัง้น้ัน ไมเสียหาย 
(หลวงตาเมตตาคุมครองดวยนะครับ) เราคุมครองตลอดเวลา แตสองคนนี้จะคุมครอง
กันหรือไมกไ็มรูแหละ หรือจะเรียนวิชาหมากัดกนัก็ไมรู เราระวังตรงนั้น เออไป ผาสุก
เย็นใจนะ ไปที่ไหนเราก็ไปเพื่อชาตขิองเรา ไปทีไ่หนก็ทํางานเพื่อชาติ เหลานี้ๆ เพื่อ
ชาติทั้งนั้น ดีทั้งน้ัน ไปเพื่อชาติบานเมืองของเราไปไหนไปเถอะ ไปเพื่อชาติไมขัดไม
ของ ชาติสงไปไหนไปเลย เราเปนลูกของชาติ คนของชาติ สงไปไหนไปเลยไปเพื่อชาติ
ของเราไมเสียหาย เขาใจไมใชเหรอ  

(ถาหลวงตาสะดวก มีเวลานิมนตไปโปรดญาติโยมที่จีนบางครับ) รับทราบแลว 
(รถผาตัดดวงตาที่หลวงตาอนุเคราะหใหประเทศลาว วิ่งไปรักษาทั่วประเทศลาว ผาตัด
ได ๗๐๐ รายแลว)  เออก็ดีแลว เราชวยโรงพยาบาลนี่มากกวาเพื่อนนะ ถาพูดถงึเร่ือง
การชวยชาติของเราโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง โรงพยาบาลเปนแถวเลยเชียว 
โรงพยาบาลพิสดารมาก ทั้งเครื่องมอืแพทย ทั้งรถทั้งรา ทั้งตึกทัง้ที่ดินถาคับแคบเราก็
ซื้อขยายออกไป ถาหากวามันแคบนักซื้อใหมใหเลย  

เชนอยางอําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ซื้อใหใหมหมดเลย มี ๙ ไรอยูใน
กลางตลาดเขา ไปดูทีแรกเห็นผาคลุมไว เอกซเรยผาคลุมไว พอเขาไปเห็น นี่คลุมไว
อะไรนั่นนะ ถาคนตายเขาเผานานแลว นี่ยังไมไดเผา เขาบอกวาเอกซเรยมันเสียนาน
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แลวละ เสียได ๓ ปแลว ใหเลย เอกซเรยใหเลย จากน้ันก็เขาไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ 
ที่ดินนี้แคบมี ๙ ไร ที่อาํเภอบานฝาง ขอนแกน ใหไปติดตอที่เขา ที่ไหนเขาจะขายเรา
จะซื้อใหเลย แตอุปกรณเครื่องกอสรางสําหรับโรงพยาบาลเราไมมีเงิน ใหติดตอทาง
รัฐบาลนะ แตที่เราจะให เราบอก เราจะหาซื้อให ไปหาติดตอที่ เขาก็ตดิตอทันทีเลยได
ดูเหมือน ๒๕ ไรหรืออะไร กวางอยูนะ อันนี้ ๙ ไร อันนั้น ๒๕ ไร พอดีหมด เนินแถว
นั้นหมดเลย เราเอาหมด ก็อยางน้ันละชวยโรงพยาบาล ที่ขยายออกใหก็มีโรงพยาบาล 
ที่มันแคบเราซื้อขยายใหๆ ที่ไหนจะควรซื้อใหมใหเลยก็ซื้อ อยางที่อําเภอบานฝางให
หมดเลย ที่เดิม ๙ ไรอยูกลางตลาดเขา...  

เร่ืองโรงพยาบาลนี่มาก มากจริงๆ ชวยโรงพยาบาล ในประเทศไทยของเรานี่
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่ชวยมากที่สุด ไปชวยๆ เราชวยจริงๆ เกิดมาในชาตินี้เรา
ไดชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา เราไมเอาอะไร เราบอกเราพอทุกอยางแลว การ
ปฏิบัติธรรมเมื่อพอแลวพอ ไมเหมอืนโลก โลกไดเทาไรยิ่งกอบยิ่งโกยยิ่งรีดยิ่งไถ ดังที่
มันเปนอยูเวลานี้ นี่ละกิเลสไดเทาไรไมมีคําวาพอ ไดเทาไรยิ่งอยาก กินเทาไรยิ่งหิวคือ
กิเลส ธรรมนี่กนิเขาไปอิม่เขาๆๆ อิ่มเต็มที่แลวปลอยหมดเลย ไมเอา  

นี่พูดชัดๆ อยางยันเวลานี้ เราพอ พอทุกอยาง เราไมเอาอะไรเลย ที่ทํา
ประโยชนทุกวันนี้ทําประโยชนเพื่อโลกทั้งน้ัน เราไมเอาสักชิ้นเดียว อยางน้ีเรียกวาพอ 
พอของธรรม พอ ไมเอา ของที่บริจาคเหลานี้ไมไปไหน ออกชวยโลกทั้งหมด เราไมเอา 
พระหรือธรรมชวยโลกไมไดใครจะชวยไดในโลกนี้ ก็มธีรรมเทานั้นชวยโลก โลกชวย
โลกจมๆๆ ทั้งนั้นละโลกชวยโลก ถาธรรมชวยโลกแลวไมจม ฟนๆ ตลอดเวลา  

คิดดูซิอยางนําพี่นองทั้งหลายกี่ปมานี้ ที่บานเมืองเราจะจม ๒๕๔๐ เราไดออก
ปากโกกเลย เอาๆ เราจะชวย ตั้งแตบัดนั้นมาเราก็ออกชวยเทศนาวาการทุกแหงทุกหน 
ไดมาที่ไหนทุมลงๆ ๆ ไดทองคําเขาสูคลังหลวง ๑๑ ตันกับ (๔๓๒ กิโล ๒๗ บาท ๔๓ 
สตางค) นี่ละที่เราชวยชาติคราวนี้ ไมไปไหน ทุกส่ิงทุกอยางทีท่านทั้งหลายบริจาคมาหา
เราน้ีบริสุทธิ์ลวนๆ เลย ที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนไมมีเลย เพราะธรรมชวยโลกชวย
ดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความเมตตา มีเทาไรทุมใหหมดๆ เลย เปนอยางน้ัน  

ทองคํากไ็ดตั้ง ๑๑ ตัน กับ ๔๓๒ กโิล ดอลลารไดเขาเพียง ๑๐ ลาน (สิบลาน
สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกรอยดอลลครับ) เงินดอลลารนี่พอเขาแลวเราก็ประกาศเลย 
ตอไปนี้ดอลลารจะไมไดเขาคลังหลวงแลว เพราะเวลานี้เราหยุดการเทศนาวาการชวย
ประชาชนแลว จตุปจจัยไทยทานจะรอยหรอลงไปๆ แตคนที่มาขอความชวยเหลือ
หนาแนนขึ้นทุกวัน เราจะนําเงินอันนี้ออกชวยเงนิไทยเงินสดเรา ก็เปนอยางน้ันจริงๆ 
เงินดอลลารจึงไมไดเขาคลังหลวงเดี๋ยวนี้ ออกชวยเงินไทย ชวยโลกตลอดมาอยางน้ีละ 
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เวลานี้สรางกี่แหงพวกโรงพยาบาล ที่ไหนๆ สรางดาดาษไปหมด เพราะเราไมเอา ฟงซิ
เราไมเอา มีเทาไรออกหมด ออกหมดเลย จึงวาพอ นั่นละธรรมพอ ไมเอาอะไรอกีแลว
พอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

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

