
 ๑

เทศนอบรมคณะศิษยจากจังหวัดยะลาและราชบุรี 
เมื่อบายวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

วัดนี้เปนวัดเสียสละ 
 

 หลวงตา มาจากทางไหน 
 โยม  จังหวัดยะลาครับ  
 หลวงตา มาดวยกัน จังหวัดเดียวกันเหรอ  
 โยม  ๑๑ คน 
 โยม  จากราชบุรีดวยครับ 
 หลวงตา มีอะไร มาเยี่ยมเฉยๆ ใชไหมนี่  
 โยม  มากราบหลวงตา และมาขอพรหลวงตา 
 หลวงตา ขอพรอะไร อยากมีเมียมากๆ เมียคนเดียวไมพองั้นเหรอ ขอพรซ้ํา
อีกเหรอ เมียเขาอกจะแตกรูไหม เรายังจะเพลินหาเมียอีก เมียคนเดียวอกจะแตกแลวผัว
เหมือนลิง ใหพากันจําเอานะ ถาเรียนวิชาลิงไมวาผูหญิงผูชายฝายหนึ่งอกแตกทั้งน้ันละ 
อยาเรียนอันนี้ ฝากคําไวเฉยๆ ฝากไมใหเรียน ยังไมเรียนอยาไปเรียน นี่คือฟนคือไฟเผา
หัวอกกัน เผาครอบครัวเหยาเรือนแตกกระจัดกระจายไปหมด คืออันนี้เอง รุนแรงมากนะ 
กิเลสตัวนี้รุนแรงมาก  
 ถาตัวนี้สงบลงมีศีลธรรมเขาไปชะไปลางสงบ รูของเขาของเรา ลูกเขาลูกเรา ผัวเขา
เมียเรา แลวสงบเย็น ไมกาวกาย ไมปนเกลียว ไมลุกลาม โลกก็สงบรมเย็น ผัวเมียอยูกัน
เปนสุข เขาใจ อันนี้ตัวสําคัญมากทีเดยีว เพราะฉะนั้นจึงสอนไวเสมอ อันนี้คือไฟเผาโลกคือ
ตัวนี้เอง ใครจะเรียนสูงเรียนต่ําอะไรก็ตามอันนี้กดหัวลงใหเปนหมากัดกันได  เฉพาะอยาง
ยิ่งระหวางสามี-ภรรยากัดกันได ถาวิชานี้โผลขึ้นมาแลวสองผัวเมียเปนหมากัดกันทันทีเลย 
นั่น ธรรมะจึงตองชะลางเอาไว กดเอาไว อยาโผลขึ้นมา วิชานี้วิชาเลว เขาใจเหรอ เมื่อมี
ศีลธรรมแลวของเขาของเรารู ลูกเขาลูกเขา เมียเขาผัวเรารู และตางคนตางรักษาอยู
ในขอบเขต แลวโลกนี้กเ็ย็นอยางนอย  
 (รถจากโรงพยาบาลเขามาในวัด) นี่โรงพยาบาลไหนมา พิบูลยรักษ พิบลูยรักษมา
นี้ก็เขาไปโกดัง โกดงัเราเอาของมาไวเต็มเอี๊ยดเปนประจํา วันหนึ่งมาหลายๆ โรง โรงไหน
มาเราจัดใหๆๆ เสมอกนัหมดโรงพยาบาล ทุกวัน ปรกติมักจะเปนวันละสามโรงสี่โรง นี้
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มักจะเปนปรกติ หาหกโรงไปแลวหากมี ที่ไมมแีทบไมมี วันที่วาโรงพยาบาลไมมาติดตอ
เอาของแทบไมมี แมแตวันเสาร-วันอาทิตยไมวันใดก็วันหนึ่งตองมีโรงพยาบาลมาจนได 
ของนี้ขนเขามาตลอดนะ  
 เราจึงพูดไดอยางเต็มปากเลยวา วัดที่เสียสละเดนที่สุด เราชี้นิ้วเลย คือวัดปาบาน
ตาด เอาวัดไหนมาแขงเรายอมกราบถาเหนือเรานะ ถาไมเหนืออยามาแขง วางั้นเลย 
เพราะเสียสละตลอดเวลา เงินทองขาวของมีมากมีนอยอยางที่มีมานี้ออกทั่วโลกทั้งน้ัน เรา
ไมไดกํา มีแตแบตลอด บางทีติดหนี้ติดสินเขาก็มี คนมีมันจะไปตดิหนี้หรือ ใชไหม มันไม
มีนั่นเองถึงไปกูยืมเขามาก็ติดหนี้ การติดหนี้สวนมากเปนโรงพยาบาลนะ สวนตึกกี่หลังๆ 
ก็ตามเราตกลงใหแลว เราคํานวณเรียบรอยเงินในบัญชีที่ฝากไวธนาคารมีจํานวนเทาไร 
แลวตึกหลังนี้จํานวนเทาไรๆ แตละงวดเขามารับไปเทาไรๆ เราคํานวณไวในบัญชี 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมติด จายไปตามนั้น 
 ทีนี้มันโผเผเขามาซิ เชนเครื่องมือแพทย เครื่องมอืแพทยที่จําเปนตอคนไขเสียดวย
นะ ทีนี้เราก็มาคํานึงถึงความจําเปนของคนไขจากเครื่องมือแพทย กับที่เราติดหนี้
หรือไมติดหนี้ ชั่งนํ้าหนักกันแลวสูความจําเปนของคนไขไมได เลยเอาๆ ติดก็ติดสั่งมา
เลย นี่ที่ติดบอยๆ ติดอยูเร่ือยๆ แหละ คือในโครงการของเรากําหนดไวสําหรับตึกอะไรๆ 
ที่ไหนๆ ส่ังอะไรๆ มาเรากําหนดไวเรียบรอย อยูในบัญชีพอดี เพราะฉะนั้นเราจึงไมติดใน
เร่ืองอยางน้ี แตที่มาแบบจะเอนี่ติด มนัไมมีในบัญชี อยางน้ันละ เงินเรามีจําเพาะๆ จริงๆ 
 เราจึงไดบอกกับบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายไว ตามความสัตยความจริงเลย คือ
เราเคยเห็นแลวทานอาจารยฝนตอนทานมรณภาพ ในสมัยนั้นเงินราคาแพง ทานมีเงินอยู
ในนั้นหนึ่งลานหาแสน แลวทานสั่งไวหมด ทีนี้พวกหนังสือพมิพพวกนั้น เขาตั้งใจจะโจมตี
ทาน ระยะนั้นมีพวกคอมมิวนงมิวนิสตยุงเขามาดวยนะ ทีนี้เงินจํานวนนี้ทานสั่งเราทราบ
หมด หาแสนนี้สําหรับวัดนั้น หาแสนนั้นสําหรับอันนั้น อีกหาแสนนี้สําหรับนี้พอดี ทานสั่ง
ไวเรียบรอยหมดแลวเงินจํานวนนี้ แตพวกนั้นมันไมไดฟงเสียงนะซิ เวลาทานตายแลวมันก็
ไปโจมตีวาทานมีเงินหนึ่งลานหาแสนบาท ลือกันไปหมด  
 จนกระทั่งสมเด็จมหามุนีวงศ วัดนรนาถ วิ่งมาหาเราเลยทันที มาหาก็มาเจอกัน
กลางทาง ทานเปดไฟพาบเลยเราก็รีบจอดรถ ทานจะไปไหนนี่ ก็คุนกันมาตั้งแตทานเปน
มหาเปรียญ ทานก็เลยเลาใหฟงถึงเร่ืองเขาโจมตทีานอาจารยเรา ทานอาจารยวาไง โจมตีวา
ไง กระผมทราบแลว พวกนี้ลานโพธิ์ลานผี ที่เขาออกประกาศโจมตี นี้ก็เลยกราบเรียนทาน 
เร่ืองนี้เปนอยางน้ันๆ เราก็กราบเรียน เออถาอยางน้ีก็ไมมีปญหาอะไรเลย กลับเดี๋ยวนี้ละ 
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ไปนี้ก็จะไปแกขาวนี้ ทานวางั้นเลย ทานก็กลับไป เร่ืองนี้ก็เลยเงียบไป เพราะเอาความจริง
ไปจากเรา อันนั้นเปนความจอมปลอมเขามาโจมตีทานตางหาก ไมใชของจริง ของเราเปน
ของจริง ทานรับไปทานก็ประกาศออก แลวก็เงยีบเลย 
 อันนี้เราจึงไดบอกบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย ที่เขามาเกี่ยวของในวัดไว เวลาเรา
ตาย เงินในบัญชีนี้แนใจวามี เพราะยังจายไมหมดตามโครงการๆ ที่มีไวในบัญชีแลว นี้จะ
จายระยะนั้นๆ นั้นจายระยะนั้นๆ แตเวลานี้ยังไมจาย เราเกิดมาตายเสีย เขาก็จะโจมตีวา
หลวงตาบัวมีเงินเทานั้นลานเทานี้ลาน จึงบอกบรรดาลูกศิษยลูกหาไว มีเทาไรก็เพื่ออันนี้ละ 
ที่จะมีไวสําหรับหลวงตาบาทหนึ่งไมเคยกํา มีแตแบตลอด ใหเขาใจอยางนี้นะ บอกไวเลย 
เดี๋ยวนี้เราบอกไวแลว เพราะเปนบทเรียนมาจากทานอาจารยฝน เงินเราอาจจะมีมากกวา
ทานอาจารยฝนเวลาเราตาย แตมันมีอยูในโครงการนะซิมันยังไมออกเฉยๆ เขาใจไหม  
 เขาจะมาโจมตีเหมาเอาเลยวาหลวงตาบัวเปนเศรษฐี มีเงินขนาดนั้นๆ วางั้น เขาจะ
โจมตีได จึงบอกใหบรรดาลูกศิษยทัง้หลายทราบตามความสัตยความจริงที่มีอยูนี้ไว นั่นละ
เร่ืองราว เพราะมันเปนบทเรียนมาแลว เราพูดถงึเร่ืองเงินในบัญชีของเรามี แตมีอยูใน
โครงการทั้งหมดแลวในนั้น เรากําหนดไวเรียบรอย สรางตึกเวลาน้ี ๖-๗ หลัง ฟงซินะ ที่
ลาดยาวสองหลัง สามชั้น สองหลังใหญ ๔๗ ลาน นี่เขาออกบัญชีมาแลว เสร็จแลวเขาจะรับ
เงินตามนี้ เรายังไมแนใจวาจะเพียง ๔๗ ลานพอ  
 พอเรากาวเขาไปดูโรงพยาบาลเขาจะตองขอนั้นขอนี้ พวกเรือนจําลาดยาว พวก
ผูหญิงไมมทีีพ่ักทีอ่ยูทีอ่าศัย นอนกองกันอยู เราไปเห็นแลวสลดสังเวชสงสาร สรางใหหลัง
หนึ่งแลว ๖ ลาน แลวมอบเงินใหอีก ๑ ลานเพื่อเปนมูลนิธิ แลวคราวนี้มาขออีกสองหลัง 
ใหเลย คํานวณแลวเวลานี้เขาบอกวา ตายตัวของมันที่มีในจํานวนนี้นั้น ๔๗ ลาน แตเวลา
เราไปดูนี้เขาจะตองขอนัน้ขอนี้เราจะตองใหอกี อนันั้นไมนับนะ นี่ก็ ๔๗ ลาน  
 ทางภาคใตของเราก็จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ ที่ไหน อันนั้นก็ส่ีหลัง กําลังสรางอยู
เวลานี้ ทีนี้ก็มาอุดร นี่โรงพยาบาลโนนสะอาดสองหลัง หลังหนึ่ง ๒๒ ลาน หลังหนึ่ง ๘ 
ลาน เปน ๓๐ ลาน และโรงเรียนอีกหลังหนึ่งกําลังสราง  โรงพยาบาลพิบูลยรักษกําลังมา
ตะกี้นี้ นีก่็กาํลังสรางใหพิบูลยรักษ นี่เขามาเอาของ แลวโรงพยาบาลศรีเชียงใหม กี่หลังฟง
ซิ นี้มีแตเงินอยูในจํานวนบัญชีนี้ทั้งน้ัน ยังไมไดจายหมดนะ คือเราจายใหเปนระยะๆๆ ไป 
เงินในบัญชีจึงพอดิบพอดี แลวก็ไมติดหนี้เขา ทีนี้โผเผมาขออยางที่วามันก็ตองติดละซิ ไม
มีในบัญชี ติดหนี้เขา กรุณาทราบตามนี้  
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 วัดนี้เปนวัดเสียสละเต็มสัดเต็มสวน ตั้งแตเริ่มสรางวัดมา เราไมเคยสั่งสมเงิน
เลย ไมมี เราเก็บเพื่อสรางโรงร่ําโรงเรียน สถานสงเคราะหคนทุกขคนจน ตั้งแตเริ่ม
สรางวัดนี้ขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ แลวบวกกับการชวยชาติเขามายิ่งบานปลายไปเลย 
จนกระทั่งทกุวันนี้ ทีนี้การชวยชาติยุติลงไปแลว การเทศนาวาการหยุด เงินทองขาวของ
ที่มาในนี้ก็ไมมี แตคนมาขอไมหยุดนะ ขอตลอดเลย นี่เราจะตายตรงนี้เอง หนักมากนะ 
 ก็มีเทานั้นละนะ ดีแลววันนี้มาพบกัน หลวงตาบัวคุยใหฟงแลวนะ พากันตั้งใจใน
ศีลในธรรม ทางนี้มาขอพร ทางนี้กจ็ะขอพรบาง เกิดมาในชาตินี้ขอมีผัวเพียงคนเดียว ให
วางั้นนะ ทางนี้จะขอมีเมยีหลายๆ คน เราขอมีผัวเพียงคนเดียว เข็ดหลาบที่สุดเห็นเขามี
เมียหลายๆ คน เข็ดที่สุด (ขอพรครับไมไดขอเมีย) ก็วาขูกันไปอยางน้ันละเขาใจไหม มีไม
มีก็ตามตองขูเอาไว เพราะโลกนี้มันโลกคึกคะนอง ตองขูเอาไว เปนไมเปนก็ตาม ตองขู
เอาไว เขาใจเหรอ ทีนี้จะใหศีลใหพร พากันกลับนะ 
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