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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

แมลงวันปา แมลงวันบาน 
 (มาจากเชียงใหม อําเภอฝาง ๑๑ คนครับ) หลวงตาเคยไปแลว เหลานี้เคยไป
ทั้งนั้น แตไมไดพกัอยูนาน บางแหงคางคืน บางแหงก็ผาน หลวงตาเคยอยูที่วัดเจดีย
หลวง เชียงใหม เคยไปจําพรรษาที่นั่น อําเภอฝางน้ีเคยไปแลวเปนแตเพียงวาผานๆ 
ไมไดคาง เพชรน้ําหนึ่งไปผุดขึ้นที่เชียงใหมหลายองคนะ เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ ไปผุดขึ้น
ที่เชียงใหม หลวงปูมั่น หลวงปูพรหม หลวงปูขาว หลวงปูตื้อ หลวงปูแหวน นี่ประเภท
เพชรน้ําหนึ่งทั้งนั้น ไปผดุขึ้นที่เชียงใหมหลายองค 

นับแตหลวงปูมั่น หลวงปูขาว หลวงปูพรหม หลวงปูแหวน หลวงปูตื้อ ๕ องค 
ที่เชียงใหม นี่ละทานมักจะโผลขึ้นที่ในปาๆ  ที่วาเหลานี้อยูในปาทั้งน้ัน หลวงปูพรหมนี้
อําเภอไหนนาทางดอยแมปง ทานเคยเลาใหฟง เพชรน้ําหนึ่งไปผุดขึ้นที่เชียงใหมหลาย
องค คือทานผูส้ินกิเลสแลว เวลาทานมรณภาพแลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ
ชัดเจน หลวงปูขาวทานเคยเลาใหฟงวาอยูที่โรงขอด ไปทางอาํเภอแมแตงหรือไง มีแต
เพชรน้ําหนึ่งทั้งนั้นที่เอามาพูด ทานมักจะผุดขึน้ในปาในเขาๆ เปนที่สะดวกในการ
บําเพ็ญ 

เพราะฉะนั้นเวลาพระบวชแลวจึงตองไดรับพระโอวาทสดๆ รอนๆ มาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ แตมันจืดสําหรับพระเสียเองเทานั้น พระโอวาทเปนพระโอวาทสดๆ รอนๆ 
เวลาบวชอุปชฌายไมสอนอันนี้ไมได เด็ดขาด รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชชฺา 
ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูในปา
ในเขา รุกขมูลรมไม ทีแ่จงอัพโภกาส ที่อากาศดีๆ อันเปนสถานที่ปราศจากสิ่งรบกวน 
และบําเพ็ญไดสะดวกสบาย จงอุตสาหพยายามอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิต
เถิด ไมใชธรรมดา ตลอดชีวิต 

ที่เชียงใหมจึงมีเพชรน้ําหนึ่งผุดขึ้นหลายองค เชียงใหมรูสึกวาเดนมาก นับแต
หลวงปูมั่น หลวงปูขาว หลวงปูพรหม หลวงปูแหวน หลวงปูตื้อ เทาที่เรานับได ๕ องค 
เอ หลวงปูสิมก็ดูวาจะอยูที่นั่นละมัง หลวงปูสิมนี้องคหนึ่ง รวม ๖ องคเทาที่จําไดนะ มี
แตเพชรน้ําหนึ่งผุดขึ้นทีเ่ชียงใหม สถานที่เชนนั้นละเปนสถานที่เพาะทานผูเลิศเลอ ใน
ปาในเขาๆ ทานอยูในปาในเขาทั้งนั้นแหละ ก็ตรงกับพระโอวาทที่ทรงสอนสดๆ รอนๆ 
จนกระทั่งทกุวันนี้ ถือเปนสําคัญมากทีเดียว รุกฺขมูลเสนาสนํ พอบวชเสร็จแลว
อุปชฌายตองสอน ไมสอนไมได คือเด็ดขาด ใหอยูตามรุกขมลูรมไม ในปาในเขา ตาม
ถ้ํา เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อนัเปนสถานที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญ
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ธรรม ปราศจากสิ่งรบกวน จงอุตสาหพยายามอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอด
ชีวิตเถิด นั่นฟงซิของเลนเมื่อไร ตลอดชีวิต 

ครูบาอาจารยองคไหนทีป่รากฏชื่อลือนาม มักจะออกมาจากปาจากเขาอยากจะ
วาทั้งนั้นนะ อยางที่วาเชียงใหมก็ในปาในเขาทั้งน้ันทานสําเร็จออกมา คืออยูในปาในเขา
ทัศนียภาพตางๆ เปนคุณหมดเลย ตนไมใบหญามองไปที่ไหนเปนธรรมสอนตน
ตลอดเวลา ปาไมกับปาคนผิดกัน ปาคนเปนปาอันตราย พอแมครูจารยมั่นทานถึงวา
เราไมลืม พวกประชาชนเขาหลั่งไหลมาตอนเชามาจังหัน ทานพูดสบายทานนะแตเราไม
ลืม ทานจับยัดใสเราใหเราแบก ทานขี้เกียจยุง พวกบานกุดไหบานอะไรหลายบาน
รวมกันเปนรอยๆ ตอนเชามาจังหัน เขาก็อยากไดยินไดฟงธรรมของทานนั่นแหละ พอ
ฉันเสร็จแลว ทานมหา วางั้นนะ เอา พูดกับเขาเสีย มนุสสันตราย ขี้เกียจยุง ทานลุกไป
เลย 

มนุสสันตราย คือมนุษยเปนอันตราย เขาใจไหม ขี้เกียจยุงกบัมัน พอวาอยาง
นั้นแลวลุกไปเลย ทานมหาตอนรับเขาเสีย เราไมลืม พอพดูจบไปเลยนะ มนุสสันตราย
ทานวางั้น ขี้เกียจยุง ไปเลย เราก็พูดกับเขาเล็กนอย ทานวามนุสสันตราย ทานไมไดวา
ตนไมภูเขาในปา ในถ้ํา เงื้อมผาเปนอันตรายนะ เวลาทานพูดทานบอกมนุสสันตราย 
เราไมลืม ทานพูดอยางสบายๆ พูดแลวลุกไปเลย ปลอยใหเราพูดกับเขาสองสามคํา
เทานั้นละ มาเปนรอยๆ ตอนเชา เขารวมกันมาจังหัน พวกในปาในเขาเขามา 

นั่นละพระทานผูทรงมรรคทรงผล มักจะอยูในปาในเขาๆ พวกเพชรน้ําหนึ่งผุด
ขึ้นในปาในเขา องคไหนๆ มีตั้งแตมาจากปาจากเขาทั้งน้ัน ไมเห็นองคไหนที่ไดสําเร็จ
อยูในที่ปาคนชุมนุมชนมากๆ ไมเคยเห็นในปจจุบันนะ เห็นแตอยูในปาในเขาๆ อยาง
นั้นละ มันปราศจากสิ่งรบกวน อยูในปามันเงียบสงัดตลอด คิดดูซิหมากหัวใจทํางาน 
เงียบๆ ดึกสงัดๆ หมากหัวใจเวลาเราจะเขาจิตตภาวนา หมากหัวใจทํางานนี่ตุบตับๆ 
ไดยินชัด พอเราเลิกทํางานอันนั้นก็หายไป งานของจิตก็ทําตอไปเรื่อยๆ เปนอยางน้ัน
ละ 

ถายังมีทานผูเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมอยูในปาในเขา นั่นแหละคือตลาดแหง
มรรคผลนิพพานอยูตามที่เชนนั้นแหละ ตลาดมูตรตลาดคูถสกปรกรกรุงรังมักจะอยูใน
ที่ชุมนุมชนคนหนาแนน เต็มไปดวยโลกามิส ผูลืมเนื้อลืมตัวก็ติด ผูไมลืมสลัดออก ครู
อาจารยทั้งหลายมีแตองคอยางน้ัน ทานไมติด ทานติดธรรมทานเพลินในธรรม ทานอยู
องคเดียวทานเพลินอยูภายใน พวกเรานี่เพลินภายนอก เพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่น
กับรส ผูคนหนาแนนวุนวาย ชอบเพลิน เรียกแมลงวันบาน ในธรรมทานแสดงไว พวก
แมลงวันบานเที่ยวหาตอมแตที่สกปรกโสมม แมลงวันปาบินปงออกมาไมอยู วางั้น 
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แมลงวันปาหมายถึงทานผูบําเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพน เรียกแมลงวันปา 
แมลงวันบานคือพวกเราทั้งหลายที่หนาแนนเต็มไปดวยชุมนุมชน และอารมณตางๆ ที่
เปนของสกปรกชอบ แตอารมณของธรรมไมชอบสิ่งเหลานี้ ชอบที่สะอาดๆ เงียบเทาไร
ยิ่งดี สะอาด ทานจึงมักจะบรรลุธรรมแตในปาในเขาเปนสวนมาก 

ทุกวันนี้เราก็ไดพยายาม..นี่เขตนี้ จากนี้เขาไปใครไปยุงไมได เราเปนผูควบคุม
เอง พระวัดนี้จะไมใหดอยในการประกอบความพากเพียรแตไหนแตไรมา การที่
เกี่ยวของกับประชาชนเปนเรื่องของเรา จากศาลานี้ออกไป ไมใหเขาไปยุงภายใน 
ภายในใครเขาไปไมได นอกจากฆราวาสที่เขารับใชพระคนหนึ่งสองคนอยูภายในเขา
ออกได นอกน้ันไมมี หากจะมีความจําเปนที่ควรจะดูจะชมอะไรบางก็อนุญาตใหพิเศษ
แลวใหพระพาไปโดยเฉพาะ ที่จะใหเขาเที่ยวโดยเฉพาะไปตามลําพังเขาไมมี วัดนี้ไมมี 
ไมใหไป เปนสถานที่บําเพ็ญของพระ 

พอเห็นคนเขามากําลังเดินจงกรมหลีกหนีแลวนะ กําลังเดินจงกรมพอเห็นคน
เขามาทานจะลุกออกจากทางจงกรมหนีเลย นี่รบกวนแลว เพราะฉะนั้นจึงไมใหมีอะไร
รบกวน ใหทานภาวนาดวยความสะดวกสบาย ธรรมเกิดขึ้นในที่สงัดอยางน้ันแหละ ใน
วัดนี้เราสงวนไว จากน้ีเขาไปหามไมใหคนเขาไป เปนทําเลของพระภาวนาลวนๆ ตลอด
มาตั้งแตเร่ิมสรางวัดปาบานตาด ไมใหใครเขาไป บริเวณออกไปทางนี้ใหประชาชน 
สาธารณะ เขาไปขางในหามเลยไมใหเขา ใหทานบําเพ็ญสะดวกสบาย 

ธรรมลงไดเกิดขึ้นกับจิตมากนอย ทแีรกลักษณะตื่นเตนนะ กิเลสกับใจเขาหากัน
นี้หมดคาหมดราคา ยิ่งสงเสริมกิเลสมากเทาไรก็ยิ่งหมดคาหมดราคา สงเสริมธรรมมาก
ขึ้นเทาไรจิตมีความสงางามตื่นเตนภายในตัวเอง ทีนี้ก็เดนขึน้ๆ ภายในใจ ถาเดนขึ้น
ภายในใจ ที่ไหนสงบสงัดทานจะหลบหลีกไปหาที่นั่น เพื่อสงเสริมจิตดวงนี้ใหสงางาม
ยิ่งขึ้นๆ สุดทายก็พน เดี๋ยวนี้จะไมมีนะ ก็ยงัเหลืออยูในวงกรรมฐาน เฉพาะอยางยิ่งก็
สายหลวงปูมั่นเวลาน้ี พอสืบทอดไวไดไมมากก็ยงัมี มอียูทั่วๆ ไป 

กรรมฐานทางภาคอีสานน่ีมาก ก็เพราะวาครูบาอาจารยที่เปนหัวเรือใหญก็คือ
พอแมครูจารยเสาร ครูจารยมั่น อยูภาคอีสาน ลูกศิษยลูกหาก็ติดพันอยูทางภาคนี้ๆ 
ลองมีครูบาอาจารยองคสําคัญๆ ทางดานธรรมะภายในใจไปอยูที่ไหนไมตองบอก พระ
ทานไปเอง ที่ทานอยูภาคอีสานมากๆ ก็คือมีครูบาอาจารยเรียกวาเปนเครื่องดึงดดู 
ทานไมไดสนใจอะไรมากยิ่งกวาธรรม ยิ่งกวาครูบาอาจารยที่จะใหอุบายตางๆ นี่ละทาน
จึงเสาะแสวงหา มีครูบาอาจารยอยูสถานที่ใดที่เปนอรรถเปนธรรมแลวทานจะดนดั้น
เขาไปเอง 
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เดี๋ยวนี้พูดใหมันชัดเจนเสียเลย ภาคอีสานเวลานี้ก็ยังปรากฏดวยหลวงตาบัว 
พูดใหชัดเสียเลย มันเปนอยูแลวจะวาอยางไร บรรดาพระทั้งหลายนี้ไมไดมีนะขอตําหนิ
เรา พูดใหชัด ถงึจะทําประโยชนใหโลกขนาดไหนทําไปโดยธรรม โดยวินัย ไมใหขัดของ
กับธรรมกับวินัย ทําประโยชนใหโลกแตธรรมไมเสีย เราดําเนินมาอยางนี้ ดวยเหตุนี้
บรรดาพระเณรทั้งหลายจึงเคารพมาตลอด เพราะเราไมมีดางพรอยในการแนะนําส่ัง
สอน การดําเนินทางศาสนาใหเปนประโยชนแกคน เราก็ดําเนินอยางน้ัน 

เวลานี้ก็มีเราเปนหลักใหญอยูทางภาคอีสาน เพราะฉะนั้นมีโอกาสจึงไปวัดนั้น
บางไปวัดนี้บาง นานๆ ไปทีหนึ่ง ไปก็แนะขออรรถขอธรรม ไมมากแหละ แตเปนคติๆ 
ไดดีๆ เขาไปวัดในปาในเขา ไปก็พูดอรรถพูดธรรมลวนๆ นั่นละเปนกําลังใจของผูมา
ศึกษา ทางภาคอีสานเวลานี้รูสึกจะมีแตหลวงตาองคเดียว พดูชัดเจน ไมโอไมอวด เอา
หลักความจริงมาพูด เพราะความโอความอวดความอะไรเหลานี้เราไมมีในใจแลว เรา
ไมมี พอหมดทุกอยาง ใครจะมาชมอะไรก็ตาม และใครจะมาตําหนิติเตียนก็เปน
สวนเกินดวยกันหมด ไมมีอะไรที่จะตกคางภายในใจที่พอแลวดวยความเลิศเลอ อยูที่
ไหนสบายหมด  

เชนอยางอยูทุกวันนี้ก็เหมือนวาอยูสืบวันสืบคืนไปอยางน้ัน เพื่อประโยชนแก
โลก  เราหาความสบายไดที่ไหนในธาตุในขันธ มีแตความรบกวนตลอดเวลา อิริยาบถ
ทั้งส่ีอยูดวยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ก็ทนเอา เพื่อทําประโยชนใหโลกเทานั้นเอง 
สําหรับเราเราไมมีอะไร เราก็บอกเราไมมี ก็มีแตธาตุแตขันธมันแสดงอยูในตัวของมนั 
ใจผูรับผิดชอบก็ตองไดรับผิดชอบ รับสิ่งรบกวนทั้งหลายอยูโดยดี แมจะไมเปนกงัวล
กับเขาก็ตองรับทราบเขาอยูนั้นแหละ  

สําหรับธาตุขันธมันกวน ยิ่งทุกวันนี้กวนหนักเขาๆ นะ แตเราไมเคยถือเปน
อารมณ ไมมี อะไรเจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอนตรงไหนเยียวยารักษาไดขนาดไหนก็วา
ไป สวนมากไมคอยจะสนใจกับมัน เพราะอานมันจบแลวเรียนมันจบแลวดิ้นกับมันหา
อะไร เทานั้น หลักใหญอยูตรงนั้น เจ็บนั้นปวดนี้เปนก็เปน แตที่จะใหใจมาเปนอารมณ
กับมันบอกไมมี ดูไปๆ รักษากันไป รักษาไดก็รักษาไป รักษาไมไดกท็ิ้งปวะผึงเลย ก็มี
เทานั้น เพราะไมมอีะไรบกพรองในหวัใจตัวเองแลว จะไปหวังอะไร ไมมส่ิีงที่หวัง ธรรม
กับใจเปนอันเดียวกันแลวพอหมด  

นี่ละการปฏิบัติธรรม เมื่อถึงขั้นพอ พอไมใชพอธรรมดา พออยางเลิศเลอ ถาวา
พอกพ็ออยางเลิศเลอ ทานวาบรมสุขคือจิตใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน จึงเรียกวาพอ
อยางเลิศเลอ การปฏิบัติตัวเองตั้งแตเร่ิมลมลุกคลุกคลาน เอาจนกระทั่งอิ่มพอ ทีนี้เมื่อ
อิ่มพอแลวหมดกงัวล ส่ิงที่ทําใหเปนกังวลก็คือกิเลส กิเลสสิ้นไปจากหัวใจแลวหมด
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ความกังวล ไมมอีะไรเลย ก็มีแตธาตุแตขันธเขาดีดเขาดิ้นของเขาไปอยางน้ัน ถึง
กาลเวลาเขาจะไปกป็ลอย หวงเขาหาอะไร รับผิดชอบก็ทกุขจะตายอยูแลว สภาพมัน
หมดแลวปลอยเลย นั่นพูดใหมันชัดเจน  

อนุปาทิเสสนิพพานบริสุทธิ์ลวนๆ ไมมีสมมุติคอืธาตุขันธเขาเจือปน นั่นละทาน
วาอนุปาทิเสสนิพพาน สอุปาทิเสสนิพพาน จิตบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์แลวแต
รับผิดชอบธาตุขันธซึ่งเปนสมมุติอยู ดังพระอรหนัตทาน ทานยังไมตายกรั็บผิดชอบกัน
ไปอยางน้ัน พอถงึกาลเวลาสลัดปวะไปเลยๆ ดวยเหตุนี้เองพระอรหันตจึงไมคอย
ปรากฏในตํารับตํารา วาพระอรหันตองคนั้นนิพพานที่นั่นๆ องคนั้นนิพพานที่นี่ ไม
คอยปรากฏ ก็มีแตพระสารีบุตร-พระโมคคัลลาน และพระอานนท นอกนั้นไมปรากฏ 
เพราะทานตายงายพดูงายๆ  

พระอรหันตทานตายงายนิดเดียว ปลอยภาระ ไมใชทานเปนทุกขนะ เวลาทาน
จะจากขันธนี่ทานปลอยภาระความหนักหนวง ความทุกขทัง้หลายอยูในขันธ จิต
หมดแลว ความทุกขอยูในขันธเยียวยารักษากันไป พอถงึกาลเวลาของมันที่จะไปแลว
ปลอยเลย ดีดผึง เปนอยางน้ันนะ การปฏิบัติธรรมเห็นผลประจักษใจ การปฏิบัติทาง
โลกไมเห็นมีใครมีผลประจักษใจ เอามาอวดบางซินะ วิ่งเตนขวนขวายหาตั้งแตตื่นนอน
จนกระทั่งหลับ ครั้นไดมาสวนมากมีแตผิดหวังๆ นอนมือเกยหนาผากไดรับความทุกข
ความรอน พิจารณาความหนาความหลังยุงอยูในใจ ธรรมทานไมเปน ทานสบายอยู
ภายใน 

ใหพากันปฏิบัติธรรมเขาสูใจ ส่ิงทั้งหลายที่พาใหรกรุงรังกดถวงจิตใจนี้จะเบาลง 
ถาจิตใจไมไปแบกไปหามไปยึดไปถอืเสียอยางเดียว มันหนักอยูที่ใจไปยึดไปถือละซี 
พอใจปลอยสิ่งเหลานั้นเขาก็เปนของเขาอยางน้ัน เขาเปนอะไรกับใคร มันหากเปนที่
จิตใจดีดดิ้นนี่ละ ขนทุกขใสตัวเอง พอจิตใจปลอยหมดแลวก็สะดวกสบาย เอาละวันนี้
พูดเทานี้ จะใหพร 

(โรงพยาบาลอํานาจเจริญมาถวายปจจัย) อํานาจเจริญ มันเจริญแตอํานาจซิ 
วัตถุทั้งหลายไมเจริญเปนอยางไร (ถวายปจจัย ๒,๙๙๙ บาท) ออ เจริญไดอันนี้มา 
(จักษุแพทยของโรงพยาบาลอํานาจเจริญ มากราบขอความชวยเหลือหลวงตาเกี่ยวกับ
การรักษาตา) ตาเวลานี้ ๑๑๓ ลานเฉพาะตาที่เราชวยเวลานี้ หนักมากนะตา เพราะเห็น
วาจุดตาเปนสําคัญ ทีนี้ใครก็ขอมาๆ จนไมมีอะไรจะใหวาอยางน้ันเถอะ ดูเหมือนเทาไร 
( คิดเฉพาะ ๑๔ โรงพยาบาล ๑๑๕ ลานสี่แสนหาหมื่นบาท) นี่แหละเฉพาะตา (ของ
คายประจักษหมออวนยังไมสงยอดมา) คายประจักษไมวาที่ไหนๆ มานี้ทั้งนั้น (หลวง
ตามีบารมีมาก) เราบารมีมากก็จริงแตลูกศิษยเรามีแตคนจนๆ มายุงแตหลวงตา เอา
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เสียบาง อยามาชมหลวงตาบารมีมากๆ หลวงตามีแตลูกศิษยลูกหาจนๆ กวนแต
อาจารยไมพูด เอาละพอ 

(จักษุแพทยโรงพยาบาลอํานาจเจริญ มากราบขอใหหลวงตาสงเคราะห
เครื่องมือแพทย ไดแก เครื่องสลายตอกระจก ๑ เครื่อง กลองจุลทรรศนผาตัดตา 
กลองจุลทรรศนตรวจตาอยางละเอียด) ตอกระจกนี้มันเปนลานๆ นะ (รวมสี่รายการ
ตามที่เขาเสนอมาหาลานเกาแสนบาทถวนครับ) เราจะตายจริงๆ วันทอดกฐิน 
ทอดกฐินวันนั้นไดเงิน ๑๐ ลาน ๗ พันกวาบาท พอวันที่ ๑๔ ผานไป วันที่ ๑๕ นี้รุมมา 
คนนั้นขอนั้นคนนี้ขอนี้ ไดส่ีวันละมังเงิน ๑๐ ลานเรียบวุธเลย ก็เขารอฟงเสียงเราอยู 
พอเรื่องผานไปปบทางนัน้ขอมาทางนี้ขอมาไดสามส่ีวันเงิน ๑๐ ลานเรียบวุธเลย (เอา
หนังสือโรงพยาบาลอํานาจเจริญไวที่พระไหมครับ) เอาใหพระอานเรียบรอยแลวมาหา
เราอีกทีหนึ่ง เพราะมันมากตอมากคนที่เขามาเกี่ยวของ ตาเยอะ เวลานี้ตากําลังเปนที่
หนึ่ง นอกนั้นเดินตามหลังกันยั้วเยี้ยๆ มาเขากระเปาหลวงตา 

เราชวยจริงๆ ชวยโลก เราไมเก็บเลย ไมวาอะไรๆ ทั้งน้ันไมเก็บ ออกหมดเลย 
(วันนี้ทองคําได ๑๐ บาทครับ) ทองคําพยายามเอาเขาคลังหลวงๆ เวลานี้ทองคํามันได 
๑๑ ตันกับ ๓๐๐ กวากิโล เกือบ ๔๐๐ กิโลแลวนะ  พยายามหาทองคําเขาสูคลังหลวง
ของเรา สวนดอลลารไมมีหวังละ ก็บอกไวแลว คือพอเราหยุดการเทศนชวยชาติการเงิน
การทองที่จะนํามาชวยชาติมันก็รอยหรอๆ ลงไป แตคนที่มาขอมันไมรอยหรอนะซิ 
สุดทายเอาดอลลารเขามาชวยกันๆ ก็ยังไมพอ ทกุวันนี้ยังไมพอ  

ชวยจริงๆ นะเราชวยโลก ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย ขนาดวาไมเอาอะไรเลย มี
เทาไรออกชวยโลกทั้งหมด คิดดตูั้งแตวันจะตายยังเขียนพินัยกรรมเอาไว เวลาเราตาย
แลวเขามาบริจาคทานในการเผาศพเรานั้น เงินจํานวนเหลานี้ทั้งหมดใหคณะกรรมการ
เก็บรักษาเอาไวใหเรียบรอย ไดเทาไรๆ แลวเอาเงินจํานวนนี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง
เปนวาระสุดทาย เราจะเผาดวยไฟ เงินทองเหลานี้นําไปเปนประโยชนแกผูมีชีวิตอยู จะ
สงเขาที่เปนประโยชนแกผูมีชีวิต เราจะเผาดวยไฟเทานั้นพอ  

ออกแลวนะพินัยกรรม คือเราไมเอาอะไรเลยขนาดนั้นละ ตายแลวเงิน..ใครที่จะ
เอามาประดับประดาตกแตงศพเนาเฟะของหลวงตาบัวอยามายุงนะ วาอยางน้ีเลย อันนี้
ที่ควรแกมันคืออะไร คือไฟ เราก็บอกใหเอาไฟมา ควรกัน สมบัติเงินทองขาวของควร
แกผูมีชีวิตอยู เอาเขาสูจุดที่เปนประโยชนสําหรับผูมีชีวิต นี่บอกเด็ดขาด ไมใหมีเงื่อน
ตอนะ  

เราจะทําประโยชนใหโลกเต็มเม็ดเต็มหนวยในชาตินี้ พูดใหมนัชัดๆ ชาตินี้เปน
ชาติตัดสินใจของเราขาดสะบั้นลงไปเปนเวลา ๕๐ กวาปแลว นี้ไดทําประโยชนใหโลก 



 ๗

วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม นั่นเปนเวลาตัดสินกับกิเลสตัวยุงเหยิงวุนวาย
ขาดสะบั้นลงจากหัวใจ ธรรมก็โผลขึ้นมา ทําประโยชนใหโลกตั้งแตบัดนัน้มาจนกระทั่ง
บัดนี้ ไมเอาอะไรเลย เร่ือยมาจนปานนี้ ไมเอา มีแตชวยโลกๆ ขอใหไดธรรมเต็มเม็ด
เต็มหนวยเถอะ ไมทราบวาจะเอาอะไรอีก มันพอทุกอยาง พอก็บอกวาพอ นี่ละธรรม 
พอพออยางเลิศเลอ ไมใชพอธรรมดา บรมสุข นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ คืออะไร คือจิตกับ
ธรรมเปนอันเดียวกันเรียกวาพออยางเลิศเลอ นั่นแลวจะหาอะไรอีก มนัไมเลิศ ส่ิงที่หา
เพิ่มไมเลิศทัง้นั้น เลิศอันเดียวนี้ 

นี่เรายังจะไปอยูนะ ไปก็ไปทําประโยชนใหโลกทั้งน้ัน เราไมไดอยูเฉยๆ พาทํา
จนกระทั่งหมดลมหายใจแลวดีดทีเดียวเลย เวลามีชีวิตอยูมีแตความเมตตาครอบ
โลกธาตุ เพราะฉะนั้นจึงไมอยู ใครจะวาอะไรๆ เราไมสนใจกับใคร เราดูหัวใจเราพอ 
คนนั้นก็มาขอรอง คนนี้มาขอรอง เฒาแกชราแลวไมอยากใหหลวงตาไปไหน อยูมันก็
แก ไปมันกแ็ก มันตายไดดวยกันทั้งนั้น อยามายุง สุดทายบอกอยายุง เอาละ 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  

FM 103.25 MHz 

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

