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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

โลกทั้งหลายกลัวตายกัน 
กอนจังหัน 

ฉันในบาตรนี่องคศาสดานะเปนผูฉันในบาตร ศาสดาเปนกษัตริยมาตรัสรูเปน
พระพุทธเจา เอาแบบฉบับของจอมปราชญออกมาใช ทานฉันในบาตรนะพระพุทธเจา 
แบบพระพุทธเจาทั้งนั้นออกมา บรรดาพวกขุนนางที่มันโกมนัเก ดูไมไดเลยนะทุกวันนี้ 
กิเลสเขาไปเหยียบ เหยียบในถวยในชามในจาน เขาใจไหมละ ฟงเสียงชอนเคาะกนั
โปกๆ แปกๆ พวกเปรตวางั้นเลย อาวจริงๆ นะ ธรรมดูแลวมันดูไมได พวกนั้นยัง
ภูมิใจทํา แตธรรมดูไมได จอมปราชญพระพุทธเจาทานดูไมได การดําเนินทุกอยาง 
พระพุทธเจาพาดําเนิน ศาสดาองคเอกพาดําเนิน ฉันในบาตรมาตลอด พระพุทธเจาฉัน
ในบาตรมาตลอดเลย นี่ละแบบของจอมปราชญจริงๆ ฉันกฉ็ันในบาตร เสร็จแลวนะ 
ใหพร    

หลังจังหัน 

(โรงพยาบาลอุตรดิตถกราบขอเมตตา เครื่อง A Scan และเครื่องสลายตอกระจก 
มูลคา ๓ ลานบาท หลวงตาเมตตาใหทั้งหมด) 

ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง หรือเทากับ ๑๑ ตัน ๓๗ 
กิโลคร่ึง หลังจากมอบแลวไดทองคําประเภทน้ําไหลซึมเพิ่มเขามาอีก ถึงวันที ่ ๙ 
พฤศจิกายน เปน ๕๗๑ กิโล ๓๙ บาท ๔๐ สตางค รวมทองคาํทั้งหมดที่มอบแลวและ
ยังไมไดมอบ เปน ๑๑,๖๐๙ กิโล ๖ บาท ๕๑ สตางค นี่ก็หลวงตาบวัขนเขา ที่กําลังขน
ออกเวลานี้ คนนั้นขอนั้นขอนี้กําลังชุลมุนกันอยูเดี๋ยวนี้ใชไหมละ คนนั้นขาดนั้นคนนี้
ขาดนี้ก็จะเอาในนี้ออกไป ขนเขาก็เรา ขนออกก็เรา ออกชวยโลก ก็อยางน้ันจะวาไง 

เราชวยที่สุดนะชวยโลก ตามกําลังความสามารถของเรา คิดดูซิทองคําไดตั้ง
หมื่นกิโลกวา ทองคําทีม่อบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๐๓๗ กโิลคร่ึง หรือ ๑๑ ตัน ๓๗ 
กิโลคร่ึง หลังจากมอบแลวไดทองคําประเภทน้ําไหลซึม ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๕๗๑ 
กิโล ๓๙ บาท ๔๐ สตางค รวมทองคําทั้งหมดที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปน 
๑๑,๖๐๙ กโิล ๖ บาท ๕๑ สตางค ทางไหนบางก็ไมรูนะที่ขอเขามาๆ จายตลอดๆ เลย 
ขอมาเราก็จําไมไดนะ มาก ชวยอยางน้ันละชวยโลก ชวยเต็มกําลังความสามารถ เราไม
เอาอะไรเราแบ เรียกวาเราชวยโลกจริงๆ เราไมเอาอะไรเลย 

ที่เหลานี้มีแตชวยโลกทั้งนั้น เราแบตลอด ปดออกๆ ดวยความเมตตาสงสาร
โลก เราไมเอา เราพอทุกอยางแลว ถาพูดถงึวาธรรมกับใจก็เปนอันเดียวกันแลว หมด



 ๒

ทางที่จะหา พอแลวดวยความเลิศเลออยูภายในหัวใจเปนธรรมธาตุอยูนี้พอแลว ชวยพี่
นองทั้งหลายดวยความพอในธรรมทั้งหลาย พอ จะวาเราหาธรรมอีกไมหา เราไมหา 
ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวไมหา พอ เวลานี้กําลังชวยโลกเต็มเม็ดเต็มหนวยของ
เรา เรามีเทาไรออกหมดเลย จากน้ีก็ดีดผงึเลยละ ถงึกาลเวลาแลวเราไมกลัวไมกลากับ
ความเปนความตายเราไมมีนะ 

โลกทั้งหลายกลัวตายกันมาก นี้พูดจริงๆ ไมกลัวไมกลา อยูจุดทามกลางแหง
ความอัศจรรยนั่นละ ที่ธรรมธาตุในหัวใจ หัวใจนี้เปนธรรมธาตุแลว นี่ละการปฏิบัติตัว
ใหดี เอาธรรมมาเปนเครื่องขดัเกลา ปฏิบัติตามธรรมๆ แลวจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทัง่
ถึงวาพอ พอในหัวใจ ทีนี้ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว หมดแลวไมหา ธรรมก็ไมหา 
อะไรก็ไมหา มันเปนอันเดียวกันแลว ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน น่ีสุดขีดแลวไมหา หา
เพื่อทางโลกก็เต็มกําลังความสามารถ หาใหตัวก็เต็มเม็ดเตม็หนวยไมมีที่ตองติ พดู
ตรงๆ วาตายแลวจะไมกลับมาเกิดอีกบอกตรงๆ เลย ดีดผึงไปเลย สมเหตุสมผลที่เรา
ตะเกียกตะกายตั้งแตวันบวชมา 

บวชมาเรียนเสียกอน เรียนอยู ๗ ป ออกจากนั้นแลวทีนี้ก็ออกเขาสนามใหญ 
โรงงานใหญคือพอแมครูจารยมั่น เขาไปทานก็ใสเปรี้ยงๆๆ ดวยความถึงใจ เพราะมุง
หนาตอทานรอยเปอรเซ็นต ทานก็กางเรดารไวแลว ใส ทานมาหาอะไรขึ้นทันทีเลย ใส
เปรี้ยงๆ ลงมาแลวถามใจตัวเอง คือมันฟงธรรมทานอยางถึงใจแลว พอลงมายังไมถึงที่
พัก คอืกุฏิเลย วายังไงที่นี่ถามเจาของ ฟงเทศนในวันนี้ถึงใจแลว เจาของวาไง เอาตาย
เขาวาเลย นั่นตัดสินกันนะ ตองตายเขาวา ไมตายใหไดมรรคผลนิพพานในชาติน้ีไม
สงสัยวางั้น ซัดเลย 

ไดหรือไมไดก็ไดแตคําวาพอแลว เปนธรรมธาตุแลว จิตนี้เปนธรรมธาตุแลว
หมดที่จะหาอะไรอกี เราไมหาแลวเราพอทกุอยาง ชวยโลกก็ชวยเต็มกําลัง
ความสามารถ สําหรับเราเองก็พอทุกอยางไมมอีะไรที่จะตองตภิายในตัวเอง ไมปรากฏ 
ไมมี คําวาพอดกี็แบบเลิศเลอไมใชพอดธีรรมดา นั่นละชวยตัวเองเต็มกําลังแลวทีนี้ก็
ชวยโลก ใครมีขัดของอะไรก็ชวยดงัที่ชวยนี่ละ เสร็จแลวก็ไปเลยดีดผึงเลยไมกลับมา 
ไมเกิดอีกแลว นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเที่ยงอยูที่ไหนไมตองถาม ขอใหใจกับธรรม
เปนอันเดียวกันแลว ธรรมธาตุอยูที่นัน่ นิพพานก็อยูที่นั่นละ พากันจําเอานะ 

การปฏิบัติตัวใหเปนคนดี อยาเตร็ดเตรเรรอน ไขวโนนควานี้หาหลักหาเกณฑ
ไมไดใชไมไดนะ ตองหาหลักหาเกณฑ เอาธรรมเปนหลักเกณฑ อยางอื่นเปนหลักไมได 
มีแตจะพาจมๆ กิเลสพาจมถาเอากิเลสนํา ถาเอาธรรมนําแลวขึ้นเรื่อยๆ ละ พากนั
ตั้งใจปฏิบัต ิ วันนี้ก็จะไปหนองผือ จะไปคางหนองผือคืนหนึ่ง เขามีงานอะไรไมรูนะ 
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(เขาจะถวายผาปา บาย ๒ โมงวันนี้เจาคะ) วันนี้ก็ทอดหนองผือ คางน่ันคืนหนึ่ง วัน
พรุงนี้ก็กลับออกมา จากนั้นไปไหนอีก วันที่ ๑๐ ที่ ๑๑ ออกมา ที่ ๑๒ ตอนนี้วาง วาง
แตตัวเลขเฉยๆ นะ เราไมไดวางนะ เราไมวาง หมดแลวนะที่นี่จะใหพร (รายชื่อ
โรงพยาบาลที่ไดรับเมตตาเกี่ยวกับเครื่องมือตานะคะ รวม ๑๘ โรงพยาบาล คิดเปน
มูลคารวมทั้งเมื่อกีท้ี่มาขอนะคะ ๑๕๙ ลาน ๖ แสนบาท ประกอบไปดวย 
๑. โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ๓๘ ลาน ๕ แสนบาท 
๒. ศูนยปนปว และรักษาสุขภาพตา นครเวียงจันทน ประเทศลาว ๓๐ ลานบาท 
๓. โรงพยาบาลบุรีรัมย ๖ ลานบาท 
๔. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๘ 
ลาน ๑ แสนบาท 
๕. โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๐ ลาน ๓ 
แสนบาท 
๖. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่นบาท 
๗. โรงพยาบาลอุตรดิตถ ๔ ลาน ๓ แสน บวกกับ ๓ ลานก็เปน ๗ ลาน ๓ แสนบาท 
๘. โรงพยาบาลเลย ๙ ลาน ๖ หมื่นบาท 
๙. โรงพยาบาลหนองบัวลําภู ๒ ลาน ๕ แสนบาท 
๑๐. โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร สกลนคร ๕ ลาน ๕ แสน ๒ หมื่นบาท 
๑๑. โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม อุดรธานี ๓ ลาน ๙ แสน ๒ หมื่นบาท 
๑๒. โรงพยาบาลหาดใหญ สงขลา ๙ ลานบาท 
๑๓. โรงพยาบาลเพชรบูรณ ๖ ลานบาท 
๑๔. โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี ๒ ลาน ๒ แสนบาท 
๑๕. โรงพยาบาลพระสังฆราช องคที ่๑๗ อําเภอสองพี่นอง จงัหวัดสุพรรณบุรี ๑ ลาน 
๘ แสนบาท 
๑๖. โรงพยาบาลนครปฐม ๒ ลาน ๕ แสนบาท 
๑๗. โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒ ลาน ๗ แสน 
๕ หมื่นบาท 
๑๘. โรงพยาบาลอํานาจเจริญ ๕ ลาน ๑ แสนบาท รวม ๑๕๙ ลาน ๖ แสนบาท เจาคะ) 

มันนอยเมื่อไรเห็นไหมชวยทั่วประเทศ เราชวยทั่วประเทศ ทั้งขนสมบัติเขาคลัง
หลวง ทั้งออกทั่วประเทศทั้งเขาคลังหลวง คลังหลวงก็ทองคําตัง้หมื่นกวากิโล จากน้ีเรา
ก็ไปหนองผอื ไปคางทีห่นองผือคืนหนึ่ง ใหพรนะ ผูที่ไปกใ็หเปนระเบียบเรียบรอยนะ 
รถที่ตามหลังเราไปนั่น ไปอาละวาดกันอยูตามหลัง เปนหมากัดกันอยูตามทาง อยูตอ
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หนาตอตาอาจารยที่นําไปดวยความเรียบรอยดีงาม ลูกศษิยลูกหามันกัดกันไปตามทาง 
ดูไมไดนะพวกนี้ มันมาอบรมธรรมยังไงกัน มันไมมองดูหนาอาจารยนะ เห็นอยูวันนั้น 
ดูไมไดนะพวกนี้ มุทะลุดุดัน ธรรมไมมีในใจ ความอดความทนความเก็บความรูสึกไมม ี
ทําไปตามอารมณเจาของเลอะเทอะนะพวกนี้ เอาตามใจเจาของ ใจมันเปนไฟมันได
เร่ืองไดราวอะไร ถามีธรรมแลวเก็บความรูสึกไว จะแสดงออกที่พอเหมาะพอดีเทานั้น 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

