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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จิตบริสุทธิ์เต็มที่กลายเปนจิตเมตตา 
 ชวยโรงพยาบาลชวยมากนะ รูสึกการชวยโลกนี้โรงพยาบาลจะเปนอันดับหนึ่ง
โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ชวยมากที่สุด ใครเขามาพูดแลวคือมันไมปลงไมตก ตอง
ปลงลงดวยการชวยเหลือ เปนอยางนั้นละ เขามาเลาใหฟงถงึความจําเปนของคนไขและ
โรงพยาบาลแตละแหงๆ..ฟงแลวเลยปลงไมตก สุดทายก็ตองเอาความชวยเหลือปลง
กันเลยๆ เปนอยางน้ันละมากนะ ดูวาโรงพยาบาลจะเปนอันดับหนึ่งในการชวยโลก 
โรงพยาบาลนี้เรียกวาทั่วประเทศไทย ไมมีภาคไหนที่วัดนี้จะไมไดชวย ทั่วประเทศเลย 
ตามแตความจําเปนหนักเบามากนอยเราจะชวยตลอด ผูมาขอความชวยเหลือมาเลา
เหตุการณใหฟงในแงตางๆ เราจะฟงตามเหตุตามผลจากนั้นก็ชวยๆ 

สําหรับเงินวัดปาบานตาดนี้บอกวาไมมี บอกตรงๆ เลย จะมีมาเทาไรก็เพื่อโลก
ทั้งหมดเลย เงินวัดปาบานตาดจึงไมมี เรียกวาวัดที่จนที่สุดกค็ือวัดปาบานตาด เพราะ
ไมมีเงิน แตการเสียสละยกใหเลย ทั่วประเทศเอาๆ วัดไหนวาอยางน้ัน เราอยากวา
อยางน้ีนะ เอาๆ วัดไหนมาแขงวัดปาบานตาดที่เปนวัดเสียสละดวยกัน ตองเบอรหนึ่ง
วัดปาบานตาด เบอรหนึ่งตลอด มีทกุแหงที่บริจาค  

เชนอยางเมื่อวานเราเห็นรถใหญบึ่งๆ เขามา พอดีเราเดินมาที่นั่น ของเต็มรถ
สิบลอ ของมาอยางไรตออยางไร ส่ังของเขามาใสโกดังเขาวา คือโกดังสําหรับแจกทาน  
สวนมากโรงพยาบาลมาจากที่ตางๆ เขามารับทานๆ ของบกบางไมได เราตอง
เตรียมพรอม เมื่อวานนี้ก็รถสิบลอเต็มเอี๊ยดเลย เราก็พอดีเดินมาที่นั่นเห็นรถผิดสังเกต 
มันรถใหญเอาเหลือเกิน ของเต็มเลย เวลาถามเขา เขาเอาของมาจากตลาดนั้นแหละ 
โกยเอาเลยเชียว ฟาดสิบลอมาตามความตองการเต็มรถเขามาเอาไวที่นี่ จากน้ัน
โรงพยาบาลนั้นมา โรงพยาบาลนี้มา ความจําเปนทางนูนมาทางนี้มา ไมใชแต
โรงพยาบาลนะ สวนราชการตางๆ เชนรักษาปารักษาอะไรอยูในปา ตองมาขอจากเรา 
ฟาดใสเต็มรถๆ อยางน้ันละ  

เราชวยทุกส่ิงทุกอยาง ขอใหพี่นองทัง้หลายทราบเอาไววาธรรมลวนๆ แทมีแต
เมตตานะ คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลวกลายเปนจิตเมตตาไปเลย ออนนิ่มไปหมด จติที่
เปนความบริสุทธิ์เต็มที่แลวกลายเปนความเมตตาตอสัตวโลก เรียกวาน่ิมไปหมดเลย 
ถามีกิเลสอยูมากนอย แข็งแกรงนะ เปนฟนเปนไฟ คอยแตจะกัดจะฉกีกนั อยางนอย
ไดทะเลาะก็เอา ไมถึงขั้นกัดขั้นฉกีไดทะเลาะก็เอา ไมเสียลวดลาย พวกนี้เปนอยางน้ัน
ละ 
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ที่มีเมตตานี้มันเมตตาจริงๆ นะ อยางที่วาวัดนี้ละ จะเอาวัดไหนมาแขงในการ
เสียสละของวัดปาบานตาด พูดใหชดัเจนเลย เพราะเราเปนผูทําดวยตัวของเราเอง ส่ัง
เสียอะไรๆ ออกจากเราทั้งนั้นๆ มีความจําเปนมากนอย ในปาในเขานูนก็มาเอานะ 
พวกที่รักษาปารักษาอะไรที่ทํางานอยูในนูน เอารถมาเลย เขาไมสงสัยวาจะไมได เขา
เอารถมาเลย มาก็ฟาดใหเต็มรถๆ เปนอยางน้ันละเรา อยูในปาในเขามีนอยเมื่อไร มา
เอาที่นี่แหละ เชนอยางภูหลวงนี่ก็รักษาปา ที่ไหนบางที่มาเอาจากที่นี่ไป  

เราใหดวยความเมตตาลวนๆ จิตนี้เรียกวามันออนนิ่มไปหมด พูดถึงเร่ืองจิต
จริงๆ แลวออนนิ่มไปเลย ไมมีภัยตอผูใด แมสัตวตัวเล็กๆ พอมองเห็นนี้ไมมีการ
ทําลายไดเลย ทําลายไมได จิตมันไมยอมรับในการทําลาย หลบปบเลย กําลังกาวลงจะ
เหยียบมองเห็นมดนี่ปบขามปุบเลย มันเปนธรรมชาติของมนั ที่จะเหยียบลงนี้ไมมี ทีนี้
เวลาเราฝกใหเต็มที่แลวจิตนี้เลยออนนิ่มไปหมดทั่วโลกดินแดน ไมมีแข็งกับอะไรๆ 
เลย ออนนิ่มไปเลย คือออนนิ่มไปดวยความเมตตาสงสาร  

เพราะฉะนั้นมีเทาไรจึงหมด สําหรับวัดปาบานตาดนี่ไมมี มอีะไรไมได หมดๆ 
เลย เปนอยางน้ันตลอดมา มองดูหัวใจเรามองดูๆ  มันเหมือนกันหมด ทีนี้มันก็กระจาย
ไปทั่วโลก มันก็เมตตาทั่วโลกละซิ คือไมไดดูแตพุงเราหัวใจเรา ถาคนไหนเห็นแก
ตัวอยางน้ันเปนนักกอบโกย รีดไถไดในแงตางๆ เอาหมดพวกนี้นะ ถาพวกที่มีใจเปน
ธรรมดูใหกระจางแจงไปหมด ความสม่ําเสมอนี้จะกระจายไปหมดเลย นั่นธรรมเปน
อยางน้ัน ธรรมดูกวางขวาง กิเลสดูคับแคบ ดูเขามาแตพุงของตัว เห็นแกไดแกเอา จะ
เอาแบบไหนไดแบบไหนเอาทั้งนั้น พวกเห็นแกตัว ถาผูมีธรรมเห็นแกธรรม กระจาย
ออกหมดเลย 

จะไปกรงุเทพนี่ก็ใหไปถอนเงิน เงินมีเทาไร ก็อยางน้ันแหละจะวาอยางไร เงินมี
เทาไรอยูในธนาคารก็บัญชีเอาไวสําหรับจาย ไมไดบัญชีเอาไวสําหรับเก็บนะ สําหรับวัด
นี้ไมมี มีบญัชีเอาไวก็สําหรับจายชวยชาติบานเมืองตลอดไป นี่ก็ส่ังเขาไปแลวออกมานี้
จายๆ กอนที่เราจะไปกรุงเทพมีความจําเปนที่ตรงไหนๆ กถ็อนออกมาๆ ชวยเหลือๆ 
แลวก็ไป ไปกรุงเทพ ไปทางนูนก็อกีเหมือนกัน คือเราไมไดไปเอา มีแตไปชวยเหลือ
ทั้งน้ัน ไปทางนูนมีเทาไรๆ ก็แบบเดียวกัน เช็คอะไรเขามาเขาธนาคารทางกรุงเทพ
ปุบๆๆ แลวเขียนใบถอนไวใหพรอม ทางนูนเปนผูถือบัญชีของเราแลวเราก็เขียนใบ
ถอนใหพรอม มีความจําเปนมากนอยก็ใบถอนเราเขียนใหเรียบรอยแลวเอาถอนทาง
นูนชวยทางนูน มาทางนี้ไดทางนี้ถอนทางนี้ชวยทางนี้ เปนอยางน้ันนะ  

ใหทานทั้งหลายทราบเสียถายังไมทราบ วัดปาบานตาดปฏิบัติมาอยางน้ัน ไป
กรุงเทพนี้มีเทาไรก็ทุมแบบเดียวกัน สพฺเพ สตฺตา  อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข
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เกิดแกเจ็บตายหมดทั้งส้ิน มันเสมอกันหมดเรื่องความมีความจนของสัตวโลก เมื่อเปน
เชนนั้นจะเห็นแกคนนั้นคนนี้ไมได มีแงหนักเบาเทานั้นที่ตางกันบาง ใครที่ควรจะ
ชวยเหลือมากนอย ความจําเปนมากนอยเทาไรนั่นละชวยตลอดเลย สําหรับจิตนี้มัน
เปดหมด พดูใหชัดเจนจากการปฏิบัติของเรารอดลมรอดตายมา เดนตายมาที่ไดธรรม
มาสั่งสอนพีน่องทั้งหลาย อยูในปาในเขาใครรูเมื่อไร เวลาฟดกับกิเลสน่ันก็ ๙ ป 
เรียกวาไมมีการใหน้ํากันเลย ซัดกันตลอด กรรมการไมใหมายุง ระหวางกิเลสกับธรรม
อยูหัวใจเราซัดกันตลอด  

เพราะฉะนั้นจึงวามองเห็นเดินอุยอายๆ อยางพระเรานี้ละ พูดใหชัดเจน ในวัด
เราน้ีละ พอเดินมาปบจิตนี้มันจะจับปุบเลย พูดงายๆ เปนหลักธรรมชาติ พอจับปุบ
สติปญญามนัจะวิ่งรอบในเหตุการณตางๆ ที่สัมผัสสัมพันธกนั เชนเห็นพระองคไหนรูป
ใดมองปบมนัจะจับปุบๆ แตพระเหลานี้เหมือนควาย รูไหมวาหัวหนาวัดดูพระเณรใน
วัดนี้ดูอยางไร พระเณรในวัดไมรูนะ นี้ดูอยางน้ันละดูพระในวัด องคไหนเปนอยางไรๆ 
ดูตลอด นอกจากไมพูด ดูแลวเก็บไวๆ ถาที่ควรจะพูดจะเตอืนก็เตือน ถาไมควรพูด
ควรเตือนก็ปลอยไป เพราะมันเต็มวัด กไ็มทราบจะพูดจะเตือนใครตอใครบาง ไปที่
ไหนคนนั้นแบบนั้นคนนี้แบบนี้ มีแตความผิดพลาดดวยความเผลอสติ ดวยความนอน
ใจ ถาจอกันอยูนี้ไมคอยผิดพลาดนะ สติปญญาอยูกับหัวใจนี่แลวไมคอยผิดพลาด มอง
อะไรเปนอรรถเปนธรรมไปหมด ถามีแตกิเลสเต็มหัวใจมองที่ไหนเปนกิเลส หลับตาดู
ปดหูฟงไปอยางน้ัน ตางกันนะ  

นี้ไมใชคุย มันจวนจะตายพูดเสียใหเต็มเหนี่ยว ใจดวงนี้มันจาอยูตลอดเวลา
ครอบโลกธาตุ เปนของเลนเมื่อไร ตั้งแตกเิลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจหมดแลวไมมีอะไร
มาปดบังหัวใจเลย อาโลโก อุทปาทิ สวางจาครอบโลกธาตุ นี่ภายใน สวนรางกายจะ
สะเปะสะปะลมลุกคลุกคลานเปนเรื่องรางกาย ใจไมไดเปน ขอใหชําระใหดี ใจไมมีคํา
วาวัย คําวาลมลุกคลุกคลานออนแอในใจไมมี สวนรางกายมีเต็มตัว  

ฝกใหดีเถอะใจ ใจนี้ไมมีคําวาวัย มีแตความสวางไสวกระจางแจงตลอดเวลา 
ขอใหฝกไดเถอะ อยูทีไ่หนสบายหมด ยิ่งอยูคนเดียวดวยแลวสบายมากนะ ไมวา
กลางคืนกลางวันอยูคนเดียวกับธรรมอยูดวยกัน มันสวางไสวอยูภายใน จาๆ อะไรเขา
มายุงมากวนตามหนาที่การงานของเขาที่มาเกี่ยวของกับเราถือวาเปนการรบกวน แต
ความจําเปนพิจารณาไปแลวก็ตอนรับกันๆ เอาละพูดเทานั้นละ 

(ลูกศิษยอานรายนามผูถวายปจจัยแดองคหลวงตา) ใครจะถวายอะไรใหถวาย
มาๆ คนนั้นหาพันคนนี้หารอยวันยังค่ํานั่งจะตายนะ ถวายมาเลยซิ บุญเปนบุญเปนกศุล 
จําเปนอะไรจะตองประกาศ เราจะสลบไสลอยูในปา พระพทุธเจาสลบไสลในปา ทาน
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ประกาศกับใคร เปนศาสดาสอนโลก นั่น (ทองคําวันนี้ได ๒ บาท ๔๘ สตางคครับผม) 
พอใจๆ ไดสองบาทสามบาทไดทุกวันนะ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

