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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
เราตั้งใจเสียสละเปนคติตัวอยาง 

 (ทหารคายประจักษ จงัหวัดอุดร มากราบขอความอนุเคราะหจากองคหลวงตา 
เพื่อสรางอาคารสําหรับบุตรหลานของทหารในคายประจักษ จํานวน ๕ ลาน ๗ แสน
บาท) เราจะมอบใหนายชางเอกเขาไปทํา เปนคนของเราชี้บอกไดทุกอยางๆ เลย ให
เลย ๕ ลาน ๗ แสน ใหนายเอกเขาไปพิจารณาทําตามที่เราสั่ง ตามแปลนนะ เทานั้นละ
ไมพูดยากอะไร ใหนายเอกเขามาติดตอเดี๋ยวนี้ยิ่งดี โทรบอกเลยใหมาที่นี่ ติดตอที่นี่ยิง่
สะดวกดีนะ เพราะเราก็อยูนี่ นี่ก็อยูนี่ มาพูดกันไดความทันที เทานั้นละ 
 เร่ืองชวยโลกนี้เต็มเหนี่ยวแหละเรา ไมมีอะไรติดเนื้อติดตวั หมดๆ ชวยดวย
ความเมตตา เปดๆๆ ไมมีคําวากํา เปดตลอดเวลา ทางไหนมาๆ บางทีติดหนี้เขากอนก็
ได มีนะ ตดิหนี้เขากอน เอาๆ ทําไป ติดหนี้เขา น้ําใจเมตตาไมใชอะไร ความเมตตา 
อยางโรงพยาบาลนี่เยอะ โรงพยาบาลรูสึกจะเปนอันดับหนึ่ง เปนแถวเลยเชียว
โรงพยาบาล โรงพยาบาลมันมีหลายประเภท พวกเครื่องมือแพทย เครื่องอะไรตออะไร
ชวยตลอด  

เพราะในวัดนี้เราบอกแลววาเงินวัดนี้ไมเก็บ มีเทาไรออกหมดเลย เรามาทํา
ประโยชนใหโลก พระพทุธเจาทําประโยชนใหโลก ไมใชมาหาเที่ยวกอบเที่ยวโกย พระ
เปนนักเสียสละ ไมใชนักกอบนักโกย นั้นไมใชพระ มันผีมันเปรต เราพูดตามอรรถตาม
ธรรมไปเลย ถาพระแลวเปนนักเสียสละเทานั้นแหละ ไมมีใครมาเก็บมาสั่งสมอะไร 
เรียกวาพระตามทางของศาสดา ทานเปนอยางน้ัน 

นี่ก็ไมสบายมาไดสองวัน เมื่อวานซืนเมื่อวานก็ไมไปไหน มันพึ่งมาเร่ิม
แสดงออก น้ํามูกน้ําอะไรไหลออกมา พึ่งออก ตวัใหญมันอยูลึกๆ มันเปนอะไรมันเปน
อยางน้ี พูดไมออก พดูไมถูกวาน้ํามูกน้ํามีกก็ไมมี มันหากเปนอยูในภายในเมื่อวานซืน
กับเมื่อวานนี้ละหนัก ตอนเชามาแสดงน้ํามูกออกแลวเมื่อเชานี้ ไมไปไหนละตอนนี้
เหนื่อย เดินโซซัดโซเซ  

สําหรับวัดนี้เรียกวาไมเก็บ สมบัติเงินทองขาวของอะไรไมเก็บ เปดโลงหมดรอบ
วัดเลย เปนปรกติอยางน้ัน ชวยเต็มที่ละเรา คือเราไมเอาอะไร นี่เรายังบอกแลวทํา
พินัยกรรมเรียบรอย นั่นฟงซินะ เวลาหลวงตาบัวตายนี้มีทานผูศรัทธาทั้งหลายมา
บริจาคในงานศพหลวงตาบัว เงินทั้งหมดนี้ใหคณะกรรมการเก็บไวเรียบรอย เสร็จแลว
ซื้อทองคําเขาคลังหลวง นั่นเห็นไหม เราจะเผาดวยไฟ นี่เปนพินัยกรรมแลวนะ เราจะ
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เผาดวยไฟไปกับซากผีเปนผีตายมันเขากันได สวนสมบัติเงินทองอยูกับซากผีเปน ยังมี
ชีวิตอยู เอา ชวยกันไป เปนอยางน้ันละ  

เราก็ไดพยายามชวยมากที่สุดละชวยโลกคราวนี้ ทางโลกทางธรรมไปดวยกันเลย 
การเทศนาวาการนี้ก็รูสึกวาจะไมมีองคไหนที่จะมาชวยแบงหนักแบงเบา สวนมากมีแต
หลวงตาบัวๆ เทศนชวยชาติยิ่งแลวเลยตลอด ตั้งแตสนามหลวงลงมาเทศนนะ ใหญ
ที่สุดคือสนามหลวง ตั้งแตสนามหลวงลงมาหมดประเทศไทย เราเทศนไปหมด  

ส่ิงทั้งหลายที่ไดมานี้เราไมเอานะนี่ออกชวยชาตทิั้งหมด ไมเก็บ ทุกอยางไมเอา 
มีแตชวยชาติๆ นี้ทองคาํเราก็ได ๑๑,๗๐๕ กิโลกรัม นี่ละเขาคลังหลวงแลว เงินที่เราขอ
บิณฑบาตรบกวนบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายไดมาเทาไรๆ ทองคํานี้เอาเขาคลัง
หลวง อันนี้เขาคลังหลวง สวนเงินดอลลารไปกับเงินไทย คือเงินไทยออกชวยชาติมันไม
พอ แตกอนเราไดดอลลารเขาดูเหมอืนได ๑๐ ลานกวานะ เงินไทยเรานี้ชวยชาติไมพอ
ไปลากเอาดอลลารออกมา ดอลลารเลยไมไดเขาคลังหลวงเดี๋ยวนี้ ออกขางนอกหมด
เลย 

เปนอยางน้ันละเราชวยจริงๆ ชวยชาติบานเมืองชวยจริงๆ เลย เราไมมีอะไรใน
โลกเราพูดตรงๆ ปฏิบัติมานี่สมเหตุสมผลทุกส่ิงทุกอยาง ที่วานิสัยของเราจะวานิสัย
เขมขนก็ไมผดิ ผาดโผนโจนทะยาน จริงทุกอยางถาลงอะไร การปฏิบัติตัวของเราก็รอด
ตายมา จึงไดฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหลังวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภา 
๒๔๙๓ นัน้ละวันกิเลสขาดสะบั้นจากใจไมมีเหลือ เหลือแตธรรมชาติที่โลงไปหมด
โลกธาตุ 

ชวยโลกดวยความเมตตา เราไปที่ไหนเราไมมีเอา เราไมหวังเอาอะไรละ มีแต
ชวยโลกๆ ทั้งนั้น มีเทาไรมาชวย แมที่สุดเจาของตายทําพนิัยกรรมให สมบัติเงินทอง
เขามาบริจาคทานมากนอยใหคณะกรรมการเก็บรักษาทั้งหมด เสร็จแลวซื้อทองคําเขา
คลังหลวง ทองคําเราก็ไดเยอะแลวเดี๋ยวนี้ เราชวยทั้งศาสนาทั้งชวยชาติ ทุกอยางหนกั
ดวยกันนะหลวงตา ทางศาสนาก็ชวยเต็มเหนี่ยว ทางชาติก็เอาเต็มเหนี่ยวเหมือนกันนั่น
ละ คือเจาของแบไมเอา ไมเอาอะไรทั้งน้ัน โลกมนัเปนโลกขาดแคลน พอที่จะชวยเหลือ
กันไดอะไร เอา ชวยกันไปๆ อยางน้ันละ 

สําหรับวัดนี้ไมเก็บ ไมใหเก็บอะไรเลย นั่นโกดังใหญอยูในนั้น ของเต็มเอี๊ยดนะ
นั่น ซื้อของมาไวเต็มโกดัง เอา..โรงพยาบาลไหนมามา ทั่วประเทศไทยวาอยางน้ัน
เถอะนะ เอา..มา พวกที่มาไกลมาใกลตางกันหนอย คือทีม่าธรรมดาเขตโคราชมาให
พิเศษ ตัง้แตอําเภอพลยอนเขามาทางนี้ใหธรรมดา ถาธรรมดาก็เสมอกนัหมด ถาวาให
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พิเศษก็เสมอกันหมด เปนอยางน้ันละ นี่โกดัง เอา..โรงพยาบาลไหนมามา เราจัด
เตรียมพรอมไวหมด พอออกไปก็เตมิน้ํามันให น้ํามันรถใหทุกคันๆๆ ไปเลย  

นี่เราตั้งใจเสียสละใหพี่นองทัง้หลายไดเปนคติตัวอยางอันดีงาม เราทํานี้เราทํา
ประโยชนแกโลกทําจริงๆ คําวาจริงๆ อยางไร คือทําดวยความเมตตา ไมไดมีสวนได
สวนเสียอะไรเจือปนในหัวใจเราเลย มีแตเปดโลงๆ ชวยตลอด อยางน้ันละ เวลาตาย
แลวพูดใหมันชัด มันจวนจะตายแลวเวลานี้ นี่ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเราเราบอก
ตรงๆ จะไมกลับมาเกิดอีกตลอดอนนัตกาล นิพพานเที่ยงก็ไมผิด พูดใหชัดเจน บรรดา
พี่นองทัง้หลายจะฟงกฟ็งเสีย 

สําหรับจิตผานหมดโดยสิ้นเชิง พระพุทธเจา-สาวกอรหัตอรหันตเปนเชนไรไม
วัดรอย เปนอันเดียวกันหมด เราจะไปถามพระพุทธเจาองคไหนเปนอยางไรๆ ถาม
สาวกองคไหนเปนอยางไรไมถาม เพราะเปนธรรมชาติอันเดยีวกัน นตฺถิ เสยฺโยว ปาป
โย คือความบริสุทธิ์ลวนๆ นั้นเปนอันเดียวกัน เทานั้น ไมตองถามหาพระพุทธเจาที่
ไหน สาวกองคไหน ธรรมชาติบริสุทธิ์วัดกันปุบได เหมือนน้ํามหาสมุทรจะตกมาจาก
ทองฟามหาสมุทรที่ไหนก็ตาม ไหลลงไปแลวไมไดเรียกวานํ้านี้ไหลมาจากคลองนั้น
คลองนี้ เขาเปนมหาสมุทรอันเดียวกันหมด 

นี้จิตเวลาชําระใหเต็มที่ไมมีอะไรเหลือแลวเปนมหาวิมุตติเหมือนกันหมด ไม
ตองไปถามหาพระพุทธเจาองคใดเปนอยางไร ดูธรรมชาติอนันี้มันเปนอันเดียวกัน ให
พากันทราบเสีย เราก็ไดอุตสาหพยายามชวยชาติบานเมืองทุกอยางเต็มความสามารถ 
เรียกวาไมเก็บ อะไรไมเก็บทั้งนั้น เงินวัดนี้ถาหากวาจะเก็บจะสั่งสมตองวาหมื่นลาน 
อยามาวาพันลานนะ ตั้งแตชวยชาติมานี้ตลอด ที่วาเหลานี้ไมมีอยูเลยออกหมด เรา
ไมใหเหลือ อะไรที่ไหนมคีวามจําเปนอยางไรๆ มีอยูทั่วโลกดนิแดน เราเหลือเฟอ ฉัน
จังหันวันหนึ่งจะเอาใหตายก็ตาย เขามาใสบาตรเห็นไหมเต็มบาตรๆ ผูอดอดจะเปนจะ
ตายมองใหมันทั่วถึงซิ มองดวยความเปนธรรมตองเปนอยางนั้น มองดวยกิเลสตัณหามี
เทาไรกอบโกยออกมาๆ มองดวยความเปนธรรมเปดออก ตรงไหนมีความจําเปน
อยางไรใหเปดออกๆ 

เราไดทําสุดหัวใจเราแลวในชาตินี้เรียกวาเต็มภูมิ การปฏิบัติตัวของเราก็เต็มภูม ิ
จิตใจขาดสะบั้นไปจากกิเลสแลวตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ โลงหมด โลก
สมมุติไมมีอะไรเขามาแทรกหัวใจไดเลย ก็มีแตกริิยาของธาตขุองขันธซึ่งมนัอยูเวทีโลก
ธรรม ๘ เขาใจไหม เวทีโลกธรรม ๘ ควรติก็ติ ควรชมก็ชม ทัง้เขาทั้งเราเหมือนกันหมด 
ไดรับการติชมอยูในเวทีโลกธรรม ๘ นี้เหมือนกันหมด แตธรรมชาตินี้จิตผานหมด ไมมี
อะไรเหลือ 
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ทานทั้งหลายใหจํา จําเสียนะ นี่ไมไดมาพูดเพือ่ความโออวดนะ พูดดวยความ
รอดเปนรอดตายมาทุกอยาง การทําทุกอยางเปนนิสัยจริงจังดวย ถาลองไดลงอะไรแลว 
ขาดสะบั้นไปเลย ขาดสะบั้น ที่ไปเหยาะแหยะๆ ไมมีสําหรับนิสัยเรา เอาจริงเอาจังทุก
อยาง แลวภูมิใจในการปฏิบัติของตวัเองมาโดยลําดับลําดา ตั้งแตลมลกุคลุกคลานมา
ตลอด ที่จะมีทอแทออนแอเหลวไหล ไดตําหนิติเตียนเจาของในทางความเพียรไมมี 
ลมลุกคลุกคลาน เอา ลมก็ลม คูตอสูมันลมเราก็ลม คูตอสูมันลุกเราก็ลุก เรียกวาลมลุก
คลุกคลานก็ฟดกันแบบนั้น ไมมีถอยกัน เอาจนโลงไปหมด 

นี่เปดในนี้ใหฟงทั่วประเทศไทย ธรรมพระพุทธเจาเปนของจริงหรือของ
หลอกลวง-ของเลน มันเปนของจริงตั้งแตกิเลสตัณหาเต็มบานเต็มเมืองนั่นเหรอ 
ธรรมะแทๆ ที่จะครองใจสัตวโลกใหมีความสงบรมเย็นเปนสุข มองเหน็กันเปนเพื่อน
เปนมิตรเปนสหาย พึ่งเปนพึ่งตายกนัไดจะไมมีแลวเหรอในวงของพุทธศาสนา เห็นกัน
ดวยความใหอภัย ไมถอืสีถือสากันงายๆ นี่ละเรื่องธรรมเปนอยางน้ัน ควรเมตตา
เมตตา ควรสงเคราะหสงหาชวยเหลือกันเอาชวยกันไปๆ อยางน้ันละ ถาเร่ืองกิเลส
ตัณหาไดเทาไรยิ่งไดยิ่งกอบยิ่งโกย ดถููกเหยียดหยามผูที่เขาต่ําตอยนอยหนา  ยกตนขึ้น 
ตัวเทากําปนก็ยกขึ้นใหสูงกวาโลก มนัไมสูง กําปนมันจะเอาอะไรมาสูง 

วันนี้ก็พูดเทานั้นละ เร่ืองที่วามันไมสบายมาสองวันเต็มๆ เมื่อวานซืนเมื่อวาน
มาแสดงแลวเมื่อเชานี้ น้ํามูกไหลออกมา มันไขหวัดไมใชอะไร มันอะไร พิจารณาอะไร
ก็ไมไดเหตุไดผล เจาของจะตายยังไมไดเหตุไดผล วันนี้แสดงแลวน้ํามูกไหลออกมา 
จามออกมา เปนไขหนักๆ อยูสองวันไขหวัดนะ 
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