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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบ0านตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ไปธุระชวยโลก 
เราชวยชาติมาตั้งแตป ๒๕๔๐ นะ ปนี้ ๒๕๕๐ รวม ๑๐ ปพอด ีผลที่ไดเขาสูจุด

รวมคือคลังหลวง ทองคาํได ๑๑,๖๑๒ กิโล ดอลลารเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสน เหลานี้
มีแตเร่ืองของเราสั่งการสั่งงานเอง ผิดถูกก็อยูกับเราคนเดียว เชนอยางทองคําบอกวา
รอยทั้งรอยเขาตรงตอคลงัหลวงเลย ก็เปนอยางน้ันเรื่อยมา ไมใหแยกใหแยะไปไหน
เลยทองคํา เขาคลังหลวงลวนๆ เรียกวารอยทั้งรอยเลย สวนสมบัติอยางอื่นทีค่วรจะ
แยกแยะอะไรเราก็ส่ังใหแยกแยะ เชน ดอลลาร ทีแรกก็เขา ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา 
สําหรับเงินไทยเรานี้สองพันลานเอาไปซื้อทองคําเขาคลังหลวง นอกจากนั้นเงินไทย
ไมไดเขาเลย ดีไมดียงัไปควาเอาดอลลารมาชวยอีก 

เดี๋ยวนี้ดอลลารไมไดเขาคลังหลวง ดอลลารเขาทีแรก ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา 
จากน้ันเงินไทยจําเปนที่ชวยโลกไมพอชวย เลยตองไปดงึเอาดอลลารออกมา ดอลลาร
เลยถูกดึงตลอดนะไมไดเขาคลังหลวง ถูกเงินไทยดึงออกมาตลอดชวยโลก เปนอยาง
นั้นละ เวนแตทองคํา ทองคํานี่รอยทั้งรอยไปไหนไมไดเราบอก เขาชองเดียวๆ เลย 
ดอลลารแยกมาชวยเงินไทย 

เงินที่ไดเหลานี้วาชวยโลกๆ โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ทั่วประเทศไทยเราทุก
ภาค ที่เงินของพี่นองทัง้หลายออกชวยโรงพยาบาล ไมมีภาคไหนเวน ทุกภาคเลยออก
ชวย เฉพาะซื้อเครื่องมือรักษาดวงตาก็ ๑๕๙ ลานบาท อันนี้ก็ทุกภาคเหมือนกันดวงตา 
สําหรับอุดรถาเราจําไมผิด เราปวารณาและเราก็ชวยสําหรับดวงตาอุดรครบนะ เรา
ปวารณาไวเลย หากวาโรงพยาบาลเกี่ยวกับเครื่องมือตา อะไรไมดีควรซอมใหรีบซอม 
ถาควรจะหามาใหมก็ใหหามาเลยไมตองมาบอกเรา เมื่อหามาแลวหมอรับรองคุณภาพ
ของเครื่องมอืแตละอยางๆ แลวก็ใหสงบิลมาหาเรา เราก็จัดการสงใหบริษัทนั้นๆ  

จุดสุดทายโรงพยาบาลศูนยนี้ ๕ ลานนะ เฉพาะตา ๕ ลาน จากนั้นก็ยุติไป เงียบ
ไปเลย เพราะบอกวาจะใหครบ เราจะชวยใหหมด จุดสุดทายเขาก็มาขออีก ๕ ลาน ตา
โรงพยาบาลศูนยอุดรสมบูรณกวาเพื่อน ครบวางั้นเถอะ เราบอกจะใหครบ ใหหมอ
จัดการมาใหครบเราจะจายใหหมด มาสุดทายฟาดเสีย ๕ ลาน วาครบแลวยังมาอีก ๕ 
ลาน นี่ใหครั้งสุดทาย ๕ ลานตา จากนั้นก็เงียบไปเลย เฉพาะเคร่ืองมือตาโรงพยาบาล
ศูนยอุดรรวมแลว ๓๘ ลาน ๕ แสนบาท โรงพยาบาลที่ไดรับความชวยเหลือเครื่องมือ
ตาจํานวน ๑๘ โรงพยาบาล เปนมูลคา ๑๕๙ ลาน ๖ แสนบาท เฉพาะตา อยางอื่นๆ 
ไมไดนับก็ไดขนาดนั้นละ 
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คือเราชวยทั้งนั้นนี่ โรงพยาบาลเรียกวาพิสดารมาก เครื่องมอืแพทยชนิดใดบาง 
จําเปนอะไรๆ หมอมาติดตอเราเราก็ใหตามนั้น มิหนําซ้ํายังฟาดเขาไปตึกไปอะไรอกี 
สรางตึกสรางอะไร รถยงรถยนตเปนเรื่องเล็กนอยไป อยางอื่นราคาแพงกวารถยนต 
พวกตึกพวกอะไร เครื่องมือแพทยพสิดารมาก หลายชนิด แลวก็ซื้อที่โรงพยาบาลตาม
อําเภอตางๆ ที่คับแคบไมพอ ก็ใหตดิตอเขา ถาเขาจะขายเราซื้อใหๆ เลย เวนแตเขาไม
ขายก็จนใจ แคบก็แคบอยูอยางน้ันละ เจาของที่ตดิกันกับโรงพยาบาลเขาไมขายใหเราก็
ไมได ทีไ่หนเขาขายให เอาทั้งนั้นๆ  มีเยอะนะซือ้ที่ใหโรงพยาบาลมีเยอะเหมือนกัน ที่
ติดกันกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลแคบดวย ทางโรงพยาบาลมีความตองการดวย ทาง
นูนเขาขายใหดวย อยางนั้นเราซื้อใหเลย ซื้อใหๆ เลย โรงพยาบาลอุดรนี่เครื่องมือ
สําคัญๆ เราซื้อใหทั้งนั้น เอกซเรยคอมพิวเตอร เครื่องผาตัดกระดกูอะไรๆ เราให
ทั้งน้ันๆ ที่หมอมาติดตอ มีความจําเปนยังไงเราใหเลยๆ 

วันที่ ๒๔ ส้ินเขตกฐิน ยงัอีกสองวัน สามกับวันนี้ (พรุงน้ีหลวงตาตองเดินทางไป
บานแพงเจาคะ  เขานิมนตหลวงตาไปรับผาปา) บานแพงเราก็ชวยแยะนะ วัดที่เราเคย
เขาเคยออกเคยพัก วัดบานแพง ชวยเยอะ วัดที่อยูบนเขาเราก็ชวย กฐินกใ็หที่นี้และบน
เขา ปนี้เราไมไดให ทางโนนเขาก็ชวยกัน ทั้งบนเขาทั้งขางลางไดเหมือนกัน รับกฐิน
ดวยกัน วันที่เทาไรเราจะไปบานแพง (วันที่ ๒๓ พรุงน้ีเจาคะ) ๒๓ ไป กฐินสิ้นสุดวันที่ 
๒๔ กลับ 

บานแพงเราก็ชวยเยอะ ศาลาหลังใหญๆ นี้ก็ศรัทธาอื่นเขามาชวยเฉพาะ
กระเบื้องมุง กระเบื้องมุงนี้เรียกวาเขาชวยทั้งหมดเลย นอกจากนั้นเราเอาทั้งหมดอกี
แหละศาลาใหญหลังนั้น เขาชวยเฉพาะกระเบื้อง สวนนอกจากนั้นเราสรางใหทั้งหมด 
และกุฏิสมภารหลังหนึ่งก็ลานกวา แลวเมรุ เมรุก็ ๖-๗ แสน เมรุเผาศพที่วัดบานแพง 
สรางเมรุใหอันหนึ่ง กุฏสิมภาร แลวก็ศาลาเขามามุงให นอกจากนั้นเรารับใหหมดเลย 

เร่ืองไปธุระชวยโลกเราไปทุกวันๆ วันนี้ก็ไป วันที่ ๒๓ ไปบานแพง วันที่ ๒๔ 
กลับ พอดีหมดเขตวันที่ ๒๔ เขตกฐนิ นี่ไมนาน ส้ินเดือนนี้ไปแลวตนเดือนหนาก็จะได
ไปกรุงเทพอกีแลว ตอนลงกรุงเทพกน็านกวาจะไดขึ้นมา นานอยู สวนมากดูไมต่ํากวา 
๒๐ วันนะไปกรุงเทพ ไปแตละครั้งๆ ๒๐ วัน สวนมากจะไปตอนเดือนธันวา แลวก็ไป
ตอนเมษานูนอีก ไปกรุงเทพ 

ที่พูดมาเหลานี้เราพูดถึงเร่ืองการชวยโลกนะ เราไดชวยเต็มกาํลังความสามารถ 
ชวยพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศ เราชวยทุกภาคเลย จตุปจจัยไทยทานที่ไดมามากนอย
กระจายออกทั่วประเทศเรา เราไมเอาเราบอกวาเราไมเอา มีเทาไรออกหมดๆ คําวาไม
เอาก็คือวาไมเอาเลย มีเทาไรชวยทั้งน้ันๆ ทุกภาคทั่วประเทศไทย ภาคหนึ่งชวยทาง
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หนึ่ง ภาคหนึ่งชวยเรื่องหนึ่งๆ มันหลายชนิดหลายเรื่องดวยกัน โกดงัเราก็ไมใชของเลน
นะ โกดังนั้นนะของเต็มอยู อันนี้ก็ชวยโรงพยาบาล โรงพยาบาลบอกวาทั่วประเทศไทย
เลย เอา มาวางั้นเลย โกดังนี่ ที่ไหนๆ มา สวนมากมีแตภาคอีสานละมา มามากตอมาก
ภาคอีสานทั้งภาคใกลไกลมาหมดละ  

ภาคอื่นไมคอยมา หางๆ มา เชนอยางทางอุตรดิตถบาง ทางโคราชบาง หางๆ 
มา แถวใกลกวานั้นมาหมดละ มาที่นี่ เราก็ซื้อไวเต็มหมดๆ นี่ละเรียกการเสียสละ 
เสียสละจริงๆ เรา เราไมเอาอะไรเลย มีเทาไรมากนอยเสียสละเพื่อสวนรวมเพื่อโลก
ทั้งนั้นละ เราไดทําเต็มเม็ดเต็มหนวย บวชมาในชาตินี้ไมเอาอะไรเลย ทําประโยชนให
โลกทั้งนั้น อยางชวยชาตินี้ก็ขนเขาสมบัติของชาติ เชนทองคํากต็ั้งหมื่นกิโลแลว 
ดอลลาร และอยางอื่นดวยชวยอยูตลอด ยังชวยรักษาใหดวยนะ ของที่เราเขาคลังหลวง
แลวใครไปยุงไมไดนะ เร่ืองมันจะขึน้เลยทันที เราเปนตัวการเอง เราเอาของเขาคลัง
หลวง เราเปนผูเก็บรักษาไวเหนียวแนนมั่นคงตอไป แลวจะมาเอาไปอีลุยฉุยแฉกนี้
ไมไดกับเรา เอาทันทีเลยเรา 

วันนี้ก็ไมมีอะไรละ วันนี้ที่ ๒๒ วันที่ ๒๓ ไปบานแพง ๒๔ กลับ วันนี้ก็ไปธรุะอีก 
สวนมากไปโรงพยาบาล ไปโรงนั้นๆ มีโปรแกรมเขียนเอาไว โรงไหนหางกันเทาไรๆ ไป
ตามนั้น ไปกเ็ทตูมใหๆ แลวก็มอบปจจัยใหโรงละสองหมื่นๆ ไปทุกโรง อยางน้ันละ 
 

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/

