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 อยางน้ันละมันออกอยางนั้น เขาแลวออกๆ ไมมีแหลงเก็บ มีแตเขาเทาไรก็ออก 
ไหลเตลิดเปดเปง ทําประโยชนใหโลก ทําใหเต็มที่เสียในชาตินี้ ชาติตอไปจะไมมี คําวา
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เกิดวาตายจะไมมี มีในปจจุบันนี้เทานั้น อยางพระพุทธเจาทานแสดงแกเบญจวัคคียทั้ง
หา ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดแกเราตถาคต
แลว นี้เปนตนเหตุแหงธรรมที่กระจายออกทั่วโลก นี่เราพูดเปนเอกเทศของเราที่ทาํ
ประโยชนอยางน้ีละ ไดมานี้ออกหมด  

(ผาปาหนาศาลา ๑๗,๔๐๐ บาท) นี่ละมันเขาเขาอยางน้ีละ มันออกกอ็ยางที่
เห็นนั่นละ ออก เขาเทาไรออก 

(นายอําเภอมารับตําแหนงใหมที่อุดร นายจีรศักดิ์ คํารณฤทธิศร นายอําเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานี มารับตําแหนงใหม มากราบหลวงตา) รับทราบเรียบรอยแลว 
(ขอมาฝากตวัเปนลูกศิษย)  นั่นแลว เราก็เปนอาจารยอยูแลวนี่ เอาละพอใจ 

ที่ไปตอนเชาทุกวันๆ นี้เอาของไปแจกตามโรงพยาบาลตางๆ นะ ไดชวย
โรงพยาบาลจงัหวัด นอกนั้นไมเขา ไปแตอําเภอๆๆ แตจังหวัดไมไดไป ก็ไปจังหวัดเลย 
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช ไปชวยทัง้สองแหงนะ 

ทองคําได ๑๑,๘๗๔ กโิลแลว นี่เขาคลังหลวง เราหาเขาเร่ือยๆ ทางไหนก็เขา 
ทางดานธรรมะก็รูสึกจะไมมีใครเทศนมากยิ่งกวาเรา เทศนออกจากปากแลวก็ไปตดิ
เทปทั่วประเทศ เอะอะกห็ลวงตาบัวๆ ชวยอยางน้ันละชวยโลก มีเทาไรชวยหมด เราไม
เก็บ วัดนี้ไมเก็บอะไร เก็บแตความดีงามและคติใหเปนตัวอยางแกบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายที่มาวัด ดูเอา วัดนี้เปนอยางไรดู 

ธาตุขันธกิง่กานสาขาของตนลําใหญไหวอยูรอบตัวๆ อาการธาตุขันธไมดีๆ 
ตลอด แตจตินั้นไมตองพูด ธาตขุันธนี่มันไหวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลง เวนแตใจอยาง
เดียว ใจไมมีไหว รางกายจะโซซัดโซเซลมลุกคลุกคลานแตใจไมเปน เราบอกแลวใน
ชาตินี้เราทําประโยชนใหโลกเต็มกําลัง ไมมีอะไรจะเก็บแหละ ในวัดนี้ไมเก็บของ มีแต
ไดมาเทาไรก็ออกหมดๆ ออกทําประโยชนทั่วโลก ไมวาใกลวาไกล เรียกวาทั่วประเทศ
ไทย ชวยเตม็กําลังของเรา เราไมเอาอะไร พอ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวพอ ไม
เอาอะไรทั้งนั้น มีแตความเมตตาครอบหมดเลย ครอบดวงใจ ความเมตตานี่เหลือลน
พนประมาณ พอตื่นขึ้นมาปบความเมตตาจะออกพรอมกัน เปนกิริยาออก แตกอนอยู
ภายในจิต พอตื่นขึ้นมาแลวก็กระจายความเมตตา  

วันนี้ไปนั้น วันนั้นไปนั้น มีแตไปทําประโยชนทั้งน้ัน เมื่อวานนี้ก็เอาของไป
โรงพยาบาลบึงกาฬ เต็มรถเทปวะเลย โรงพยาบาลอําเภอละไปมาก โรงพยาบาล
จังหวัดไมไดเขา เขาแตจังหวัดเลย จังหวัดเลยนี่ขาดแคลนมากอยู เรานี่ชวยทั้งสอง 
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช ชวยใหเต็มที่เสีย ตายแลวจะไมไดมาชวยแบบนี้
อีก จะวาเกิดที่ไหนตายที่ไหนไมมี หมด หมดทกุอยางแลวในหัวใจ เปดโลงหมดครอบ
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โลกธาตุ มีแตความเมตตาลวนๆ ละไป เสียงเปนเหมือนฟาถลม แตฝนตกลงมามันเย็น 
อันนี้ก็เหมือนกันเสียงแผดๆ ออกจากจิตเมตตานะ ไมไดออกจากความโกรธ ความ
เปนฟนเปนไฟเผาโลกเผาสงสาร ไมออก ออกตัง้แตน้ําดับไฟๆ ทั้งน้ันละ 

ใหสรางความดีนะ อยาประมาท ตายไดทุกคน อยาประมาท ถึงวันตายแกไมตก 
ตายดวยกันทั้งนั้นละ เวลามีชีวิตอยูจะทําอะไรใหทํา ใหคิดมากๆ นะ อายุสูงเทาไรให
คิดมาก เร่ืองบาปเรื่องบุญมันจะติดหัวใจไป นอกนั้นไมติด ของกองพะเนินเต็มแผนฟา
แผนดินไมตดิ ติดแตบุญกับบาป บุญติดใจ บาปติดใจ ใครสรางบาปมากทกุขมาก 
สรางบุญมากสุขมาก 

เดี๋ยวนี้ธาตุขันธไมเหมือนแตกอนแลว แปรมากทีเดียว บางทีจนเกิดวิตกใน
ตัวเอง เราวิตกในตัวเองไมใชเพื่อตัวเองนะ วิตกในตัวเองเพื่อโลกทั้งน้ันแหละ ไมได
เพื่อเรา เราไมมีอะไรเพือ่ไมมี หมด ดิ้นอยูนี้เพื่อโลก เราไมไดมีเพือ่เรา หมด ความ
เหลือเฟอกห็มด ความเหือดแหงก็หมด อยูในจุดกลาง  

ตากี่ลาน (๑๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาทถวน) นี่เฉพาะตาชวยโลก คือตั้งใจชวย เชน
อยางโรงพยาบาลอุดรเรายกใหหมดเลยตา ถาหากวามีความจําเปนคือปวารณาไวเลย มี
ความจําเปนในโรงพยาบาลศูนยอะไรๆ จําเปนเรื่องตาแลวเอาเลย เราจะชวยทั้งน้ัน ตา
นี้มันเทาไร (๑๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาทถวน) นี่ละชวยโลก สําหรับวัดนี้ไมเอาอะไร มีแต
ชวยตลอด ทองคํานี้ก็ได ๑๑,๘๗๔ กิโล เขาคลังหลวงหมดเลยทองคํา เขาคลังหลวง
หมด เราเรียกวาไมเอาอะไรเลย มีแตหาใหชาติบานเมืองลูกหลานทั้งน้ัน เราไมตองการ
อะไร  

ที่กราบที่ไหวของเราก็มีสกลนคร วัดสุทธาวาส ครูบาอาจารยทั้งหลายมีพอแม
ครูจารยมั่นเปนตน ทานอายุปลงสังขารที่นั่น สรางวัดสองทาน หลวงปูเสาร-หลวงปูมั่น
สรางวัดสุทธาวาส เปนดงแตกอน บานคนไมมีเลย แถวนั้นไมมีบานคนเลย มีแตวัด
สุทธาวาส ไปบิณฑบาตในตัวเมืองดูเหมือน ๒ กิโลละมัง ไปบณิฑบาตทั้งไปทั้งกลับดูจะ
เปนชั่วโมงเทาไรนาทีนะลืม แตทางบานนาสีนวนนั้นชั่วโมง ๒๕ นาที ทั้งไปทั้งกลับได
ชั่วโมง ๒๕ นาที พอจําได 

ธาตุขันธของเรามันเอาแนไมไดเดี๋ยวนี้นะ ดูลักษณะมันแปลกๆ อยู มันไหวไป 
เขยากิ่งนี้ เขยากิ่งนั้นรอบตัว กุดเขามา ดวนเขามา ที่มันจะลัดยอดลัดใบอยางแตกอน
นอยมาก มแีตหดเขามาๆ มันอะไรหดอะไรมาเราพูดเฉยๆ นะ เราไมไดวิตกวิจารณกับ
ความเปนอยูและความตายไปของเรา เราไมมี หมด ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนตายที่ไหน
หมด รวมลงแลวคืออะไร ธรรมธาตุ จิตนี้เวลาบริสุทธิ์เต็มที่แลวรางกายเหมือนกับ
ภาชนะ ธรรมธาตุอยูตรงกลาง คือจิตดวงที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลวเปนอยางน้ันละ ทําจิตให
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มันดี อยางอืน่ใดดีๆ กันทั้งโลก แตจติมันเลวเทาไรมันไมดูนะ เร่ืองนั้นดีอยางน้ี ดีอยาง
นั้น ดีตลอดทั่วสงสารไมพอ อยากหมด อยากไดหมด แตหัวใจมันเลวนั่นซี เอาละ 
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