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ร่ําลือวาดุ
เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลคอนสวรรค เขาก็มาขอตึกจากเรา บอกเวลานี้เรากําลังจน
เราก็วางั้น ไมมีอะไรจะให เขาก็เรี่ยไรกันมาพยายามจะขึ้นตึก ดวยความจําเปนของเขานั่น
แหละ เขามาขอตึกจากเรา เปนเวลาที่เรากําลังจําเปนยังใหไมไดระยะนี้ เขาก็พยายาม
เรี่ยไรกันทอดผาปงผาปาบางก็ไดเยอะอยูนะละ ไดเงินมาแปดแสนดูวางั้นนะ เขาก็จะเริ่ม
ขึ้นละวางั้น แลวตึกหลังนี้ประมาณสักเทาไร ดูวาสองลานยานนี้แหละ เวลานี้ไดเงินเจ็ดแสน
แปดแสน เราก็เลยวาใหทําไปเถอะ เรามีเทาไรก็จะพยายามชวยเต็มที่บอกเขาวางั้น
สุดทายก็ตองชวยหมดนั้นแหละแตเราไมพูดแงนนั้ พูดวา เอา เราจะพยายามชวยเต็มที่
เพราะเรามีตั้งแตผูมาขอความชวยเหลือ เราจะพูดเต็มเม็ดเต็มหนวยก็ลําบาก เพราะเงิน
มันแบงมันแยก เมื่อวานนี้ก็โอนเสียจน... โอนเงินไปที่นูนที่นี่ พวกตึกพวกโรงพยาบาลละ
สวนมาก ไดถามเขาเรียบรอย ขาดสักเทาไรเราก็จะพยายามชวย วางั้นนะ เราก็บอกไวอยาง
นั้น เวลาจําเปนจริงๆ มันก็คงตองไดชวยหมด แตยังไมพดู อันนี้
ความเมตตานี่พูดไมถูกนะ ที่พระพุทธเจาวา มหาการุณิโก นาโถ ทรงพระ
กรุณาธิคุณ เมตตาคุณตอสัตวโลกหาประมาณไมได หิตาย สพฺพปาณินํ ทําประโยชนใหแก
โลกนี้หาประมาณไมไดเลย
ก็เพราะอํานาจแหงความเมตตา
แลวความเมตตาของ
พระพุทธเจากับความเมตตาของโลกทั่วๆ ไปตางกันมากนะ เพียงเปนอยูในหัวใจเราเทานี้
พูดใหใครฟงไมอยากมีใครเชื่อ แตเราเปนอยูในเรานี้ เชื่อไมเชื่อมันก็เปนอยูนี้จะใหวาไง
เราไมเชื่อกับความเปนของเราจะเชื่อที่ไหน นั่นละเรื่องมันนะ ไปทีไ่ หนเปนอยางนั้นๆ
ตลอดเลย
เมื่อวานนี้โรงพยาบาล ๗ โรงกับคอนสวรรคเราไปหนึ่งโรง ๖ โรงมา ของเต็มโกดัง
ไวเลย โรงไหนมาๆ จัดใหพอดี คือไมใหสูงต่ํากวากันเลย ไมวาจะธรรมดา ไมวาจะพิเศษ
พิเศษก็จัดใหพิเศษเสมอกันหมด คือที่พิเศษมันมีอยูสองสามจังหวัด ในจังหวัดนั้นไมวา
โรงพยาบาลใดทั้งหมด โรงไหนมาเปนไดพิเศษดวยกันหมด เชน โคราช อุตรดิตถ อุบล ๓
จังหวัดนี้โรงไหนมาไดเหมือนกันหมด สั่งไวเรียบรอยแลว สวนชัยภูมิมีสอง ภักดีชมุ พลกับ
เทพสถิต อันนี้ไกลมาก คือเราตั้งเข็มไมลไปดูระยะทาง เทพสถิตกับภักดีชุมพลนี้เทียบกับ
โคราชแลว มันเลยไปถึงสีคิ้วนูนนะจากนี้ไป เลยโคราชไปประมาณสีคิ้วกับกิโลที่เราตั้งไป นี่
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ละโรงพยาบาลสองโรงอยูขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงตองใหเปนพิเศษ คันไหนมาก็เต็ม
รถๆ พิเศษจะมีหนักหนอย
เวลาออกไปนี้เราเติมน้ํามันรถใหทุกคันเลย ปมของเรามีอยูน ั้นแลว เติมน้ํามันให
ทุกคันรถๆ เปนประจํา เมื่อวานนี้รวมแลว ๗ โรง รูสึกมากกวาทุกวัน ตามธรรมดาสามโรง
สี่โรงๆ ที่สูงสุด ๙ โรง วันหนึ่ง ๙ โรงไมเลยนั้น เราทําดวยความเมตตาสงสาร เพราะเห็น
ความจําเปน ทานเหลานี้ถาไมจําเปนจะไมมา เราคิดแลว เมื่อจําเปนจริงๆ แลวเห็นจะไม
ไหว ตองมาขอพึ่งผูอ ื่น ถาพอถูไถไดแลวจะไมมา เพราะระยะทางจากนูนมานี้ใกลไกล
ขนาดไหนใครจะมา
แตเมื่อจําเปนใกลไกลมันก็ตอ งไดไป
เราเห็นใจกันตรงนั้น
เพราะฉะนั้นมาไกลเทาไรยิ่งใหสูง เพื่อสงเคราะหน้ําใจกันดวยความอุตสาหพยายาม เรา
คิดอยางนั้น เราจึงให
แตเงินที่จะชวยเหลือนั้นเวลานี้ก็รอยหรอลงเปนลําดับลําดา เพราะเราไมไดเทศน
ชวยชาติ
การเงินการทองทีบ่ รรดาศรัทธาทั้งหลายบริจาคมานี้เรากระจายทั่วประเทศๆ
เวลานี้ก็งดนั้นแลว ก็เหลือแตเงินที่เขามาถวายธรรมดาๆ ซึ่งเราก็สงเคราะหมาเปนพื้น
ธรรมดามาแลว มีเทานั้นละนะสงเคราะหอยูเวลานี้ มันจึงรอยหรอลงๆ เราก็ยังอุตสาห
พยายามบึกบึน เชน อยางโรงพยาบาลโรงใดมาก็ใหเสมอกันเหมือนเกา เปนแตเพียงวา
การสงเคราะหขางนอก เชน สรางตึกสรางอะไรนี้ไดลดๆ ไดขอพักไวๆ
เครื่องมือแพทยก็เหมือนกัน นอกจากเปนความจําเปน ถาจําเปนติดหนี้ก็เคยติด
เอาเอาเลย นั่นละเรียกวาจําเปน เครื่องมืออันนี้จําเปนตอคนไขมีจํานวนมากนอยเพียงไร
เครื่องมือนี้เปนลมหายใจของคนไขทงั้ หลาย ถาหากวาไมมีเครื่องมือนี้คนไขผิดหวัง หมอ
กาวไมออก แลวทํายังไง เราคํานวณถึงเรื่องการติดหนี้ติดสิน อะไรมีน้ําหนัก คนไขเกีย่ วกับ
เครื่องมือนี้ กับการติดหนี้ของเราเทียบกันได ก็สูทางคนไขไมไดเพราะจํานวนมาก เอาติด
เพราะฉะนั้นจึงวาติดบอยเรา ติดหนี้ คือเกี่ยวกับโรงพยาบาล เครื่องมือแพทยนี่ละ สวน
การสรางที่นั่นที่นี่ตึกไหนเทาไรๆ ไมติด เราคํานวณไวเรียบรอยในบัญชีของเรา บัญชีสมุด
ฝากเงิน เขาใจไหมละ เราคํานึงคํานวณไวในนี้ สรางตึกนั้นเทานั้นๆๆ จายไปโดยลําดับลํา
ดา ดูในบัญชีอยูเรื่อย ไมติด แตอยางปุบปบเขามานี่มันติด คือมันไมมอี ยูในโครงการ เอา
ติด ติด เราจึงไดพดู ใหพนี่ องทั้งหลายฟง
พวกเลวรายทั้งหลายมันชอบโจมตีคนทําดี คนทําชั่วมันไมไปแตะละ เขาจะตี
หนาผากมัน คนชั่วเต็มบานเต็มเมืองมันไมเห็นไปเที่ยวหาจับผิดจับถูกเขาอะไรเลย เกลื่อน
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อยู ที่จะไปจับเขามาใสคุกใสตะรางพอใหคนดีทั้งหลายไดนอนตาหลับบางนี้ไมไป แตมาหา
ทําลายคนทําดีอยางนี้ มันมีอยางเหรอ แตมันก็มีเราก็เคยเห็นมาแลว
เพราะฉะนั้น เงินในบัญชีเราจึงบอกกับบรรดาพี่นองทัง้ หลายใหทราบทั่วกันเอาไว
วา เงินในบัญชีนั้นมีจริง เราบอก แตมีอยูในโครงการของเราหมดแลว เราคํานวณไว สราง
อันนั้นเทานั้นๆ จายนั้นเทานั้นๆ อยูในนี้หมด คํานวณไวหมด แตเงินยังไมออก เขาใจไหม
สมมุติวาเราตายเสียเงินเต็มอยูในบัญชี เขาจะหาวาหลวงตาบัวเปนเศรษฐี คือเราตายเสีย
เงินเหลานี้ยังไมไดจายตามที่เรากําหนดเอาไว จึงขอใหพี่นองทั้งหลายทราบไว หลวงตาบัว
ใครจะวาเปนเศรษฐีเทาไร เศรษฐีเทาไรก็ตามเถอะ สูทุคตะเข็ญใจที่มีประจําตัวไมได
นะ เราจนมาตลอดเราพูดจริงๆ อันนี้คือพื้นเพในหัวใจเราที่เต็มไปดวยเมตตา ไมมี
อะไรติดตัวละ เต็มหมดๆ
ดังที่วาถาหากวาเราตายไปแลวเงินยังเหลืออยูในบัญชี พวกที่เขาจะมาหาซอกแซก
ซิกแซ็ก หาจับผิดจับพลาดอะไรนี้มี แลวจะเอาอันนี้ออกโฆษณาใหโลกเห็นวาเราเปนอยาง
นั้นๆ เขาไมรูความลึกตื้นของเรา เราคิดไวเรียบรอยแลว เวลาเราตายเรายังสั่งขาด นี้มี
พินัยกรรมแลว เวลาเราตายแลวสมบัติเงินทองที่พี่นองทั้งหลายนํามาบริจาคเพื่อเผาศพเรา
บอกในพินัยกรรมใหตั้งคณะกรรมการขึ้น เก็บหอมรอมริบรับผิดชอบเรียบรอยแลว เอา
เงินกอนที่จะมาเผาศพเรานี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเปนวาระสุดทาย
เราบอกไว
เรียบรอยแลว เราจะเผาดวยไฟ เงินที่เปนประโยชนจะชวยโลกที่มีชีวิตอยู คนตายแลวเอา
ไฟเผา นั่นเราประกาศไวเรียบรอย ถึงเราจะไปเผาที่ใดก็ตามพินัยกรรมตองเปนใหญไป
ตลอด เปนอยางอื่นไปไมได เงินจํานวนนี้ตองซื้อทองคําเขาคลังหลวงเปนวาระสุดทาย
แหงชีวิตของเราเทานั้น
เราชวยโลกไมไดชว ยธรรมดา คนอืน่ เขาไมเห็น แตหัวใจเรากับธรรมอยูดวยกัน
เห็นดวยกัน รูดวยกันตลอดเวลา การแสดงทุกสิ่งทุกอยางเราแสดงออกดวยความบริสุทธิ์
ใจ ถึงดุถึงดา เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด วาแบบไหน ออกดวยความบริสุทธิ์ใจทุกอยาง ไมไดเปน
ความสกปรกออกไป อยางเขาวาพูดหยาบพูดโลน พูดดุพดู ดา พูดอะไรอยางนี้ เพราะสิ่ง
เหลานั้นมันหยาบมันโลนพอแลวใชไหมละ แสดงอันนี้ออกไปเหมือนกับเอาน้ําไปชะไปลาง
แลวก็หาวาน้ําสกปรก สิ่งเหลานั้นสะอาดไปเสียอยางนั้น มันก็ขัดกันกับความเปนจริงของ
เราที่มีตอโลก เขาใจเหรอ
การพูดหนักเบามากนอยมันมีเปนธรรมดา ก็เคยพูดแลวอยางเขาถากตนเสานี้ เขา
จะเอาเสามาทําบานเขาถากเสา เสาตนไหนมันตรงแลวเขาก็ถากเรียบๆ ธรรมดา ที่ไหนมัน
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คดงอมากก็ถากหนักมือเพื่อดัดแปลงใหมันตรง อันนี้ก็เหมือนกัน ที่มนั คดมันมาก มัน
หยาบมันโลนตรงไหนก็ถากหนักมือ นี่ละเขาวาดุวาดา วาหยาบวาโลน คือขวานหนักมือ
เขาใจไหม แตสําหรับผูถากไมมอี ะไรกับไม อันนี้เราก็ไมมีอะไรกับโลก เราพูดตอโลกดวย
ความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ออกมาอะไรเปนความบริสุทธิ์ใจ ใจบริสุทธิ์เสียอยางเดียว
ออกมาดวยความบริสุทธิ์ทั้งนั้น ไมวาจะหนักจะเบามากนอยไมมีอะไรที่วาเปนกิเลสติด
ออกมาพอจะเปนภัยตอผูฟงทั้งหลาย เราบอกตรงๆ อยางนี้ สําหรับเรา เราบอกวาไมมี
ใครจะวาเราพูดอยางไรก็ตามก็เปนเรื่องความคิดความเห็นของคนแตละคน เรื่อง
ความคิดความเห็นของเราออกจากธรรมลวนๆ แลว เราถูกตองเรียบรอยแลวออกไปเลย
ใครวาอะไรไมสนใจ ถาหากวาจะคิดธรรมดาแลวก็พอทราบได ผูที่อยูใกลชิดนี่ละทราบ
กอนอื่น เชนอยางเรานี่ร่ําลือมาตั้งแตตนแลวละ ร่ําลือวาดุวาเด็ด ร่ําลือมาแตไหนแตไร คน
ขยะกันทั้งโลก แตเวลาพระมาอยูกบั เรานี้องคไหนมาอยูไมยอมหนีนี่ซิ ดุยังไงองคไหนมา
อยูไมยอมหนี บางองคตองไดไลออกไป คือมันอยูนานแลวมันเปนพอตาแมยายแลวยังจะ
เปนลูกเขยใหมอยูเหรอ ไปออกไป ใหคนอื่นไดเขามารับประโยชนบางซี เราคนเดียวไมได
นะ ไลออกไปนี้ก็มีเยอะนะ คืออยูมากตอมาก ๒๐-๓๐ ปนูนนะ ยังไมยอมออกๆ ก็ตอ งให
ขยับขยายใหคนอื่นเขามาแทน ถาวาดุวาดากับเรื่องเหลานี้มันเขากันไดไหมละ พิจารณาซิ
ถาเขามาถึงตัวแลวมันก็เปนอยางนั้น
เณรที่มาอยูกับเราวาเราทําผิดทําพลาดไมดีไมงาม ไดแหวกแนวหนีจากเราไปยังไม
เคยเห็นแมรายเดียว ไมมี เพราะการแสดงออกทุกอยางเราจะเปนไปตามอรรถตามธรรม
ลวนๆ ไมใหผิดพลาดไปเลย แมที่สุดที่นําพี่นองชาวไทยนี้กเ็ หมือนกัน ทุกอยางเราเดิน
ตามธรรมลวนๆ ก็ไมเคยผิดพลาดเรื่อยมา แมแตเงินบาทหนึ่งเรายังไมเคยแตะ ฟงซินะ
ทานทั้งหลายจะไปหาที่ไหน หาผูรับปจจัยของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศมาหาตัวเองแลว
มันจะไมรั่วไหลแตกซึมไปไหนมันเปนไปไดยังไง นี่เปนไปไดรอยเปอรเซ็นต ฟงซินะ จาย
ดวยความบริสุทธิ์ทั้งนั้น ไดพิจารณาเหตุผลควรจายมากจายนอยเอาจายๆๆ นี่บริสุทธิ์แลว
ใชไหมละ จะมากจะนอยก็บริสุทธิ์หมดเลย สวนที่จะหยิบมาหาเราใหเปนมลทินตอใจเรา
แมบาทหนึ่งเราไมเคยมี อยางนี้เราปฏิบัติตอโลก
การแนะนําสั่งสอนเหมือนกัน ไมวาหนักวาเบา วาเด็ดวาขาด วานิ่มนวลออนหวาน
อะไร เปนไปดวยอรรถดวยธรรมทั้งนั้น เราจึงแนใจในการนําพี่นองชาวไทยเราดวยความ
แนใจในการปฏิบัติตัวของเรา ไดผลเปนที่พอใจมาแลวดวยความถูกตองแหงการกระทํา
ของเรา เพราะฉะนั้นการสอนโลกเราจึงสอนดวยความถูกตองไปทุกอยางๆ ไมวาธรรมะขั้น
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ใด อยางที่เขาวาเราออกจากปามาเปนอรหันตมาอวดอุตริมนุสธรรมอยางนี้ วาเราเอาธรรม
นี้มาอวด เราเต็มหัวใจเรามันเห็นเมื่อไรเขาใจไหม เราเอาของที่เราปฏิบัติมาไดมากนอย
เราไดหาไดสิบออกมาแบมือใหกันดูมันผิดที่ตรงไหน วันนี้ไปหาเงินมาไดเทานั้นบาทเทานี้
บาท มาแบมือใหใครดูผิดที่ตรงไหน ก็มันมีอยูใ นมือนี้ใชไหมละ
อันนี้ก็เหมือนกันอุตสาหพยายามปฏิบัติจนแทบเปนแทบตายตลอดมา ไดมากนอย
อยูในหัวใจก็เทากับอยูในฝามือของเรา เราเปดออกจากนี้สอนโลกแลวมันผิดไปที่ไหน จะ
ปลอยใหแตกิเลสเขามาเหยียบย่ําทําลายธรรมนั่นเหรอ ความชั่วเกลื่อนไปทั่วโลกไมเห็นมี
ใครวาอะไรกัน แตความดีออกไปนิดหนอยนี้มาโจมตีกันแลว หาวาอวดอุตริมนุสธรรม
อวดที่ไหน เราจึงไดบอกเอาธรรมของเราที่สอนไปตั้งแตพื้นนี้จนกระทั่งถึงนิพพานเราบอก
ตรงๆ ผิดตรงไหนเอาใหคานมา เราจะรอรับฟงเสียงคาน เงียบจนกระทั่งปานนี้ไมคานมา
มันกลัวหนาผากแตกละซิจึงไมคานมา
ก็เราสอนดวยความแนใจทุกอยาง
ธรรม
พระพุทธเจาทานสอนดวยความแนพระทัยทาน สาวกสอนดวยความแนใจของทาน เราภูมิ
เทาหนูนี่เราก็สอนดวยความแนใจเรา เราจึงไมเคยสะทกสะทานในการสอนโลก
ในชีวิตนี้เราไดทําประโยชนใหโลกเต็มกําลังความสามารถ สําหรับตัวของเราเองเรา
ไมมีอะไรเราบอกตรงๆ เราพอทุกอยางแลว ธรรมก็เต็มหัวใจ เราไมมีอะไรสงสัยแลว
ธรรมพระพุทธเจาเปน สนฺทิฏฐิโก ดวย อกาลิโก ประกาศปางๆ อยูตลอดเวลาสําหรับผูที่
จะรับผลจากการปฏิบัติของตน ไมเสียทาเสียที สนฺทิฏฐิโก จะเปนผูรูเองเห็นเอง ใครไมรู
เจาของรูเองเห็นเอง ก็ประกาศอยูในหัวใจของผูปฏิบัติ ผูทํา ผูรูผูเห็นนั่นแหละ จะประกาศ
ที่ไหน
เมื่อธรรมสอนโลกไมไดแลวจะมีอะไรเหลือศาสนา ก็มีแตสัตวเทานั้นละ หางไมมีก็
ตามก็เปนสัตวไปหมด สัตวหูหนวกตาบอดชนดะไปเลยก็ได ถาไมมีธรรมเปนผูชี้แนวทาง
ใหเล็ดลอดไปไดมันก็จมไปดวยกันหมด นี่ธรรมมาสอนโลกกลายเปนความหยาบไปแลว
โลกนี้เลยหยาบไปแลว หมดความหมายแลวนะโลก ทานทั้งหลายใหฟงนะ เราสอนโลกเรา
ไมมีอะไรกับโลกเราบอกแลว เรื่องที่วาโออวดเขาหาวาเราอวดอุตริมนุสธรรม ใหเขาวาไป
ปากเขามี เราเปนผูทําเองรูเองเห็นเองในผลของเรา พระพุทธเจาเหมือนกัน สาวก
เหมือนกัน ทานนํามาสอนโลกนํามาแบบเดียวกัน เพราะปฏิบัติรูเห็นอยางเดียวกัน จะให
สอนเปนอยางอื่นไมได
นี่เราก็ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดา มันรูเห็นอันนี้ก็พูดออกมาตามความเปนจริง
จะผิดไปทีต่ รงไหน ฟงตั้งแตเรื่องสวมเรื่องถานเกลื่อนเต็มโลก ทําโลกใหรอนเปนฟนเปน

๖
ไฟใครไมเห็นตําหนิติโทษของมัน ธรรมเคยทําโลกใหเดือดรอนที่ไหน ออกมาเพียงนิด
หนึ่งก็โจมตีแลวๆ เลวขนาดไหนมนุษยโลกเราสัตวโลกเรานะ มันไมยอมรับของดี เอาแต
ของสกปรกโปะหัวมันวันยังค่ําคืนยังรุง เปนอยางนั้นตลอดไป มันจะไมมีความหมายนะ
หัวใจสัตวโลก ใหพากันตั้งอกตั้งใจ
ธรรมอยูที่หัวใจไมอยูที่ไหน พระพุทธเจาองคเอกสอนโลกไมผิด วางั้นเลย สาวก
ทั้งหลาย สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ สอนโลกไมผิด ทานรูอยางแนนอนรอยเปอรเซ็นต ลาน
เปอรเซ็นตแลวจะผิดที่ตรงไหน เพียงเราตัวเทาหนูก็แนใจตลอด ใครจะวาอะไรใหวามา
เลย เราอาจหาญชาญชัยเลยโลกเลยสงสารที่อาจหาญกัน เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น
พอ
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

