๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เก็บแตความดีงามและคติ
รายชื่อโรงพยาบาลที่หลวงตาเมตตาสงเคราะหเครื่องมือตา
๑. โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี
๔๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ศูนยปนปว ประเทศลาว
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม
๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. โรงพยาบาลศรีนครินทร
๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๖. โรงพยาบาลพระนเรศวร จ.พิษณุโลก
๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท
๗. โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ
๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๘. โรงพยาบาลจังหวัดเลย
๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท
๙. โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลําภู
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โรงพยาบาลพระอาจารยฝน จ.สกลนคร
๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท
๑๑. โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม อุดรธานี ๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓. โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๗ จ.สุพรรณบุรี
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑๖. โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๗. โรงพยาบาลสัตวแพทย ม.ขอนแกน
๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑๘. โรงพยาบาลอํานาจเจริญ
๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙. โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐. โรงพยาบาลจังหวัดขอนแกน
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๑. โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๒. โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๒๓. โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๒๓ โรงพยาบาล เปนเงินทั้งหมด ๑๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาทถวน
อยางนั้นละมันออกอยางนั้น เขาแลวออกๆ ไมมีแหลงเก็บ มีแตเขาเทาไรก็ออก
ไหลเตลิดเปดเปง ทําประโยชนใหโลก ทําใหเต็มที่เสียในชาตินี้ ชาติตอไปจะไมมี คําวา

๒
เกิดวาตายจะไมมี มีในปจจุบันนี้เทานั้น อยางพระพุทธเจาทานแสดงแกเบญจวัคคียทั้ง
หา ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดแกเราตถาคต
แลว นี้เปนตนเหตุแหงธรรมที่กระจายออกทั่วโลก นี่เราพูดเปนเอกเทศของเราที่ทาํ
ประโยชนอยางนี้ละ ไดมานี้ออกหมด
(ผาปาหนาศาลา ๑๗,๔๐๐ บาท) นี่ละมันเขาเขาอยางนี้ละ มันออกก็อยางที่
เห็นนั่นละ ออก เขาเทาไรออก
(นายอําเภอมารับตําแหนงใหมที่อุดร นายจีรศักดิ์ คํารณฤทธิศร นายอําเภอ
เมืองจังหวัดอุดรธานี มารับตําแหนงใหม มากราบหลวงตา) รับทราบเรียบรอยแลว
(ขอมาฝากตัวเปนลูกศิษย) นั่นแลว เราก็เปนอาจารยอยูแลวนี่ เอาละพอใจ
ที่ไปตอนเชาทุกวันๆ นี้เอาของไปแจกตามโรงพยาบาลตางๆ นะ ไดชวย
โรงพยาบาลจังหวัด นอกนั้นไมเขา ไปแตอําเภอๆๆ แตจังหวัดไมไดไป ก็ไปจังหวัดเลย
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช ไปชวยทัง้ สองแหงนะ
ทองคําได ๑๑,๘๗๔ กิโลแลว นี่เขาคลังหลวง เราหาเขาเรื่อยๆ ทางไหนก็เขา
ทางดานธรรมะก็รูสึกจะไมมีใครเทศนมากยิ่งกวาเรา เทศนออกจากปากแลวก็ไปติด
เทปทั่วประเทศ เอะอะก็หลวงตาบัวๆ ชวยอยางนั้นละชวยโลก มีเทาไรชวยหมด เราไม
เก็บ วัดนี้ไมเก็บอะไร เก็บแตความดีงามและคติใหเปนตัวอยางแกบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายที่มาวัด ดูเอา วัดนี้เปนอยางไรดู
ธาตุขันธกงิ่ กานสาขาของตนลําใหญไหวอยูรอบตัวๆ
อาการธาตุขันธไมดีๆ
ตลอด แตจติ นั้นไมตองพูด ธาตุขันธนี่มันไหวตลอดเวลา เปลี่ยนแปลง เวนแตใจอยาง
เดียว ใจไมมีไหว รางกายจะโซซัดโซเซลมลุกคลุกคลานแตใจไมเปน เราบอกแลวใน
ชาตินี้เราทําประโยชนใหโลกเต็มกําลัง ไมมีอะไรจะเก็บแหละ ในวัดนี้ไมเก็บของ มีแต
ไดมาเทาไรก็ออกหมดๆ ออกทําประโยชนทั่วโลก ไมวาใกลวาไกล เรียกวาทั่วประเทศ
ไทย ชวยเต็มกําลังของเรา เราไมเอาอะไร พอ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวพอ ไม
เอาอะไรทั้งนั้น มีแตความเมตตาครอบหมดเลย ครอบดวงใจ ความเมตตานี่เหลือลน
พนประมาณ พอตื่นขึ้นมาปบความเมตตาจะออกพรอมกัน เปนกิริยาออก แตกอนอยู
ภายในจิต พอตื่นขึ้นมาแลวก็กระจายความเมตตา
วันนี้ไปนั้น วันนั้นไปนั้น มีแตไปทําประโยชนทั้งนั้น เมื่อวานนี้ก็เอาของไป
โรงพยาบาลบึงกาฬ เต็มรถเทปวะเลย โรงพยาบาลอําเภอละไปมาก โรงพยาบาล
จังหวัดไมไดเขา เขาแตจังหวัดเลย จังหวัดเลยนี่ขาดแคลนมากอยู เรานี่ชวยทั้งสอง
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช ชวยใหเต็มที่เสีย ตายแลวจะไมไดมาชวยแบบนี้
อีก จะวาเกิดที่ไหนตายที่ไหนไมมี หมด หมดทุกอยางแลวในหัวใจ เปดโลงหมดครอบ

๓
โลกธาตุ มีแตความเมตตาลวนๆ ละไป เสียงเปนเหมือนฟาถลม แตฝนตกลงมามันเย็น
อันนี้ก็เหมือนกันเสียงแผดๆ ออกจากจิตเมตตานะ ไมไดออกจากความโกรธ ความ
เปนฟนเปนไฟเผาโลกเผาสงสาร ไมออก ออกตัง้ แตน้ําดับไฟๆ ทั้งนั้นละ
ใหสรางความดีนะ อยาประมาท ตายไดทุกคน อยาประมาท ถึงวันตายแกไมตก
ตายดวยกันทั้งนั้นละ เวลามีชีวิตอยูจะทําอะไรใหทํา ใหคิดมากๆ นะ อายุสูงเทาไรให
คิดมาก เรื่องบาปเรื่องบุญมันจะติดหัวใจไป นอกนั้นไมติด ของกองพะเนินเต็มแผนฟา
แผนดินไมตดิ ติดแตบุญกับบาป บุญติดใจ บาปติดใจ ใครสรางบาปมากทุกขมาก
สรางบุญมากสุขมาก
เดี๋ยวนี้ธาตุขันธไมเหมือนแตกอนแลว แปรมากทีเดียว บางทีจนเกิดวิตกใน
ตัวเอง เราวิตกในตัวเองไมใชเพื่อตัวเองนะ วิตกในตัวเองเพื่อโลกทั้งนั้นแหละ ไมได
เพื่อเรา เราไมมีอะไรเพือ่ ไมมี หมด ดิ้นอยูนี้เพื่อโลก เราไมไดมีเพือ่ เรา หมด ความ
เหลือเฟอก็หมด ความเหือดแหงก็หมด อยูในจุดกลาง
ตากี่ลาน (๑๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาทถวน) นี่เฉพาะตาชวยโลก คือตั้งใจชวย เชน
อยางโรงพยาบาลอุดรเรายกใหหมดเลยตา ถาหากวามีความจําเปนคือปวารณาไวเลย มี
ความจําเปนในโรงพยาบาลศูนยอะไรๆ จําเปนเรื่องตาแลวเอาเลย เราจะชวยทั้งนั้น ตา
นี้มันเทาไร (๑๙๑,๐๕๐,๐๐๐ บาทถวน) นี่ละชวยโลก สําหรับวัดนี้ไมเอาอะไร มีแต
ชวยตลอด ทองคํานี้ก็ได ๑๑,๘๗๔ กิโล เขาคลังหลวงหมดเลยทองคํา เขาคลังหลวง
หมด เราเรียกวาไมเอาอะไรเลย มีแตหาใหชาติบานเมืองลูกหลานทั้งนั้น เราไมตองการ
อะไร
ที่กราบที่ไหวของเราก็มีสกลนคร วัดสุทธาวาส ครูบาอาจารยทั้งหลายมีพอแม
ครูจารยมั่นเปนตน ทานอายุปลงสังขารที่นั่น สรางวัดสองทาน หลวงปูเสาร-หลวงปูมั่น
สรางวัดสุทธาวาส เปนดงแตกอน บานคนไมมีเลย แถวนั้นไมมีบานคนเลย มีแตวัด
สุทธาวาส ไปบิณฑบาตในตัวเมืองดูเหมือน ๒ กิโลละมัง ไปบิณฑบาตทั้งไปทั้งกลับดูจะ
เปนชั่วโมงเทาไรนาทีนะลืม แตทางบานนาสีนวนนั้นชั่วโมง ๒๕ นาที ทั้งไปทั้งกลับได
ชั่วโมง ๒๕ นาที พอจําได
ธาตุขันธของเรามันเอาแนไมไดเดี๋ยวนี้นะ ดูลักษณะมันแปลกๆ อยู มันไหวไป
เขยากิ่งนี้ เขยากิ่งนั้นรอบตัว กุดเขามา ดวนเขามา ที่มันจะลัดยอดลัดใบอยางแตกอ น
นอยมาก มีแตหดเขามาๆ มันอะไรหดอะไรมาเราพูดเฉยๆ นะ เราไมไดวิตกวิจารณกับ
ความเปนอยูและความตายไปของเรา เราไมมี หมด ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนตายที่ไหน
หมด รวมลงแลวคืออะไร ธรรมธาตุ จิตนี้เวลาบริสุทธิ์เต็มที่แลวรางกายเหมือนกับ
ภาชนะ ธรรมธาตุอยูตรงกลาง คือจิตดวงที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลวเปนอยางนั้นละ ทําจิตให

๔
มันดี อยางอืน่ ใดดีๆ กันทั้งโลก แตจติ มันเลวเทาไรมันไมดูนะ เรื่องนั้นดีอยางนี้ ดีอยาง
นั้น ดีตลอดทั่วสงสารไมพอ อยากหมด อยากไดหมด แตหัวใจมันเลวนั่นซี เอาละ
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

