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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หนักเพื่อชวยโลก 

(เขามาขอตกึโรงพยาบาลสีชมพู ๖ ลาน ๘ แสนบาทครับ) อันนี้ยังไมไดใหสัก
สตางคหนึ่งโรงพยาบาลศูนยอุดร ๘ ชั้น ๑๑๕ ลานบาท นี่ทางสีชมพูก็มาอกี ตึก
โรงพยาบาลสีชมพูเทาไร (๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท) ๖,๘๗๐,๐๐๐ แตสีชมพูนี้จนตรอกอยู 
เราผานไปผานมาสีชมพู ที่สีชมพูนีก้็ไดชวยเยอะอยู ทีแรกโรงพยาบาลสีชมพูมี ๙ ไร 
คนหมดทั้งอาํเภอมีเนื้อที่ ๙ ไร เราเอาของไปสงเคราะห ดูเอารถไปใหละ ไปก็ทราบ
เร่ืองราวที่ ๙ ไรแลวใหเขาไปถามด ูที่ฟากโรงพยาบาลนี่เขาจะขายไหม ใหถามไปดวน
นะ เพียงสองวันไดความวาเขาขาย เขาจะขายเทาไรเนื้อที่ เขาจะขายหมดเหรอ หรือเขา
จะแบงขายเทาไร ที่มันติดกับโรงพยาบาลสีชมพู ติดตอเขาไดที่ตรงนั้น ๑๕ ไร ของเกา
เขา ๙ ไร ที่โรงพยาบาลจริงๆ ๙ ไร ที่มันติดกันเขาจะขายให ๑๕ ไร เขาแบงขายของ
เขา เราซื้อใหเลยนะ ๑๕ ไร  

พอซือ้แลวแตมันต่ํานะ เลยตองไปขนดินมาเทลาน ๓ แสน เฉพาะเอาดินมาเท
ลาน ๓ แสน ที่นั้นดูเหมือน ๑๕ ไรมัน ๘ แสนบาท เวลาถมลาน ๓ แสน อยางนั้น
แหละ พูดที่ไหนมันกระจายหมด มีแตเราชวยทั้งน้ัน สีชมพูนี้ละไดชวย ทีแรกไปชวย
ตึกเขาเสียกอน ชวยในโรงพยาบาล เปนรถหรืออะไรเราลืมแลวแหละ ดูวารถ ใหไป
แลวเห็นวาที่มันแคบ ๙ ไรในโรงพยาบาล จึงซื้อที่ติดกันใหอกี ๑๕ ไร เลยตอกันเลย 
แลวดินถม ๑๕ ไรนี้ดินถมมันลาน ๓ ที่ซื้อ ๘ แสน เวลาถมลาน ๓ ก็อยางน้ันจะใหวา
อยางไร  

เอาจริงเอาจังเราชวยจริงๆ นะ สมจิตใจที่เมตตาครอบโลกธาตุ ส่ิงที่จะออก
สนองความตองการของประชาชนมีเทาไรเราก็ทุมหมด ไมนอย บางทีติดหนี้เขา มัน
รีบดวนเอาติดหนี้เขาไปกอน เอาเลย เสร็จแลวใชหนี้ทีหลัง เกี่ยวกับโรงพยาบาล ถึง
ขนาดนั้นละเราชวยโลก ฟงเอานะพีน่องทั้งหลาย ชวยจนไมมีอะไรติดตัว กูเขามา ยืม
เขามา ติดหนี้เขาไปเรื่อยเลย ไดมาก็แซมเขาไปเรื่อยๆ อยาเขาใจวาพระไมติดหนี้นะ นี่
ตัวสําคัญ ติดไมคอยขาดละ นั้นเขามานั้น นี้เขามานี้ใหไมทัน แตความจําเปนที่ควรจะ
ใหมีอยูจะทําอยางไร ขอมาผานเราเหตุผลลงเอารับใหๆ 

ที่พูดนี่ลืมแลวเอาวามาอีก (โรงพยาบาลสีชมพูมาขอเมตตาตึกผูปวย) เออ สี
ชมพูที่วาน่ีละที่เราซื้อที่ให ๑๕ ไร จาก ๙ ไรเปน ๑๕ ไร แลวถมดินใหอีกลาน ๓ เราไม
ลืม แลวเขาขออะไร (ขอสรางตึก ๑ หลัง ๖ ลาน ๘ แสน) คราวนี้ยังไมให เพราะกําลัง
เราไมพอ หนุนอยูทุกแหงทุกหน ไมไหวจริงๆ หนักมากจริงๆ เรา ถาพูดเรื่องหนัก
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แบบโลกเขา แตนี้หนักเพื่อชวยเหลือโลก หนักขนาดไหนมันก็หมุนของมันไป ยังให
ไมไดนะ ใหพักไวกอน  

สีชมพูเราใหอะไรในโรงพยาบาล ใหรถหรืออะไร โรงพยาบาลเกาเขานะใหรถ 
จึงไปเห็นเหตุการณตางๆ ๙ ไรในโรงพยาบาล จึงใหเขาติดตอเอาที่ที่มนัตอกันนี่ เขา
จะขายสักเทาไรที่นี้ นาเขาจะแบงขายเทาไร ดูวาให ๑๕ ไร เราก็เลยเอานั้นตอกันไปเลย 
๑๕ ไร ทีนี้ที่ที่ซื้อใหมเลยกลายเปนโรงพยาบาล อันนี้เลยเปนอะไรไป ลดลงจาก
โรงพยาบาล โรงพยาบาลเลยไปอยูอนัใหญ ๑๕ ไร กวาง มีอะไรบางลืมแลว เขานิมนต
ไปเทศนที่สีชมพู ไดเงินเทาไรนะ จะไปซื้อเครื่องอุลตราซาวด  

พอเราเทศนจบลงแลวเขาก็มาขอ เรายกใหหมดเงินจํานวนเหลานี้เราก็วาอยาง
นั้นเลย เลยใหหมด ไดใหมาก ใหหมดที่เขาบริจาคเวลาไปเทศนเรายกใหหมดเลยที่วา
นี่ สีชมพู อนันี้ชาวบานกับทางโรงพยาบาลคงจะติดตอกันนิมนตเราเอาเปนตัวสื่อเขามา 
ถึงจะหาเงินไดงาย เราก็ไปจริงๆ ไปให พอเสร็จแลวเขาขึ้นเรื่องขึ้นมาก็ใหหมดเลย เรา
ก็เดินมาเฉยๆ ไปให อยางน้ันละชวยโลกฟงเอาซิ พี่นองทัง้หลาย 

เราชวยโลกชวยอยางน้ีละชวยเรื่อยๆๆ ไป ทุกแหงทุกหนทัว่ประเทศไทย ที่
ไหนๆ เหมือนกัน เงินทองขาวของไดที่ใดฝากไวที่ใดถอนออกจากที่นั่นชวยที่นั่น ถอน
เงินชวยที่นั่น เราไมเอา เราบอกวาเราไมเอาอะไร มีแตความเมตตาชวยโลกทั้งน้ันละ 
พอพดูอยางนี้แลวเราก็ไดพูดถึงขั้นพนิัยกรรม เวลาเราตายถาบานเมืองปรกติอยางน้ี
งานศพของเรามันจะอึกทึกครึกโครมนะ ทุกอยางมันจะมา พวกแอบกินพวกโจรพวก
มารแทรกซึมในนั้นจะเยอะ เราบอก  

เราตั้งพินัยกรรมไวแลววาใหตั้งกรรมการขึ้น เงินจํานวนที่เขามาเผาศพที่เนา
เฟะอยูในหีบศพเราใหเอาตั้งไวนี้ เขามาบริจาคใหคณะกรรมการเก็บรักษาทั้งหมด นั่น
ละฟงซินะ ไมใหออกมาหาเผาอีก จะเอาไฟไปชวย อันนี้เอาไฟเขาไปเผาเลย 
นอกจากนั้นจะเอาเงินนี้เขาคลังหลวง เงินเหลานี้ไดแลวถึงจะซือ้ทองคําเขาคลังหลวงนะ 
ทั้งหมด ในงานศพของเราจะไมใหมีอะไรเหลือไปไหนเลย พอเสร็จแลวก็เอาไฟจอเขา
ไปหีบศพไปเลย เทานั้นเอง  

นี่ตกลงเรียบรอยแลวนะ จะเปนไปตามนั้นไมเปนอยางอื่น ถาลงไดล่ันคําแลว
แมนยํามากเรา เราไมเหลาะแหละนะ นี่ก็ตกลงไวแลว เวลาเราตายจะเปนไปตามนั้น 
ไมใหอะไรมาหรูหราในศพของเรา เราไมตองการความหรูหราอยางน้ี เดินไปเซอๆ 
ซาๆ แตขางในมันหมุนติ้วๆ ทานทั้งหลายรูไหม เดินเซอๆ ซาๆ ไปตามนั้น ขางใน
ไมไดเซอนะ ไปที่ไหนคดิอานไตรตรองปุบๆๆ ไปเรื่อยเลย พอมาก็ส่ังละ ส่ังงาน ไปแต
ละทีไปตามนูนกลับมาตองไดส่ังงาน ไมอยางน้ันมีแตคนตาบอดหูหนวก ไป
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ปรึกษาหารือชวยเหลือกันก็ไมได เชนชาวบานเราก็ตองชวย มันตายเราก็ทําเมรุให ทํา
เมรุเผาศพใหเลย เรียบรอยมาหลายปแลว สรางโรงสวดใหดวยแลวใหเมรุดวยทาง
ตะวันตกบานตาด อยางน้ันละใหทุกแหง 

เราไมเอาอะไร ไมเอา แบบที่วาชวยโลกนี่ไมตองถามขอใหมีกับเราเอง จะไมมี
อะไรเหลือในตัวของเราละ มีมาเทาไรออกทันทีๆ  เราชวยจริงๆ ไมไดชวยเลนๆ ธาตุ
ขันธมันก็เปนของมันนะแตเราไมสนใจมัน จะเอาประโยชนจากมัน เวลายังมีชีวิตอยูเจบ็
ตรงไหนก็เจ็บไปปวดไป พอทําไดอะไรทําไป เวลาตายก็ดีดผงึเลย ไมเสียดาย รางกาย
ไมเสียดาย ไมกลัวความตาย ไมกลาความตาย 

ที่ไหนวาสรางตึกเหรอ (สีชมพู) เออ ใหพักไวกอนนะ สีชมพูใหมากแลว สีชมพู
ไมไดนอยนะ ใหมาก (ผาปาหนาศาลา ๔,๑๐๐ บาท) เออเอาไป ออกสูโลกทั้งหมดละ
เหลานี้ ไมไดมาหาเรานะเงินเหลานี้ออกหมดเลย เราไมเอา เราบอกเราไมเอา วาไมเอา
ไมเอาจริงๆ มีเทาไรออกหมด 

(คณะสงฆกราบเรียนจะชวยหลวงตา ในการที่หลวงตารับสรางตึกสงฆอาพาธที่
จังหวัดอุดร โดยจะจัดทาํเปนผาปา ๘๔,๐๐๐ กอง กองละ ๒,๐๐๐ บาท หลวงตาได
อนุญาตแลว ประกาศใหทราบทั่วกัน) ถาไมมีเรานําหนาไมไดนะ เมื่อวานพระสงฆกม็า
หาเราแลวก็ตกลงกันอยางน้ันละ ทอดผาปาไดเทาไรเอาเขาไปตึกสงฆ ๘ ชั้น (หลวงตา
จะใหใครเปนคนดูแลเร่ืองผาปา ๘๔,๐๐๐ กอง) คนดูแลจะมาเดี๋ยวนี้ เอามาทั้งหมดทั้ง
ศาลานี่ คนดูแลจะมาทันทีเลย ไมยากๆ  เอามาเถอะ บทเวลามายากมายากคนดูแล 
เขายังไมใหสักสตางคยากคนดูแลมันไมเปนทาละอยางน้ี เอาละ 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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