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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ถึงกิริยาจะเหมือนโลกก็ไมใชโลก 
 ไปเวียงจันทนคราวที่แลวไดบริจาคอะไรบางเราลืมแลว (บริจาคเงินไปสามแสน
สามหมื่นเศษ สําหรับเคร่ืองมือแพทยหลวงตาใหลํ้าหนาไปแลวครับ หมอทีใ่ช
เครื่องมือผลติไมทันมาใชเครื่องมือ หมอเขามาอบรมการใชเครื่องมืออยูที่โรงพยาบาล
อุดร) คือเครื่องมือเราเปนเครื่องมือลํ้ายุคล้ําสมัย พวกหมอไมพอ หมอจึงตองมา
อบรมอยูที่โรงพยาบาลศูนยอุดรเกี่ยวกับตา โรงพยาบาลไหนก็ตามเราไดเตือนไปเสมอ 
เครื่องมือแพทยเปนเครื่องมือสําคญั เรียนวิชาก็ตองเรียนวิชามาโดยเฉพาะ วิชาตา จึง
ตองเตอืนไป ที่จะใหเครื่องมอืเกี่ยวกบัตาโรงพยาบาลใด เตือนไปใหเตรียมหาหมอให
พรอมๆ ถาหมอไมพรอมเครื่องมือเอาไปก็ไมเกดิประโยชนอะไร 

เวลานี้เรากําลังชวยทางตามากทีเดียว โรงพยาบาลศูนยอุดรเปนหนึ่งมานานแลว 
ตั้งแตป ๒๕๓๐ เราไปผาตาที่รัตนิน กรุงเทพ หมออุทยัที่เปนลูกศิษย พอผาออก
มาแลวเห็นคุณคาของตา สวางไสวผิดปรกติกวาแตกอนที่ยงัไมไดผา มาอยูวัดไดสาม
วันเขาหาหมอเลยที่โรงพยาบาลศูนย ตกลงกนัอยางเขมงวดกวดขันทีเดียว เอา
จนกระทั่งหมอตองพยายามมาใหครบเครื่องมือตา ทางนี้ก็จะเอาใหครบเครื่องมือ 
หมอก็ใหครบ ตั้งแตนั้นมาละโรงพยาบาลศูนยอุดร เรียกวาครบทั้งหมอทั้งเครื่องมอื นี่
เปนอันดับหนึ่งโรงพยาบาลศูนย จากนั้นก็กําลังตอไป 

ศรีนครินทร ขอนแกนกม็าขอ (หกลานแปดแสนบาทครับ) หกลานแปดแสน 
จากน้ันก็ตอไปทางบุรีรัมย (หกลานครับ) เออ นี่กําลังส่ังเครื่องมือเปนหนวยๆ ลงจุด
ไหนๆ ส่ัง แลวเพชรบูรณ (ส่ีลานบาทครับ) เออ นี้ก็ส่ังแลว ตั้งหนาส่ังใหครบเลย 
เร่ิมตนสั่งแลวใหครบตา เราตั้งเปนจุดๆ บุรีรัมยแหงหนึ่ง เพชรบูรณแหงหนึ่ง 
พิษณุโลก (เกาลานหาหมื่นครับ) เออ พิษณุโลกมากกวาเพื่อน เร่ิมตนสั่ง แลวก็ไปทาง
อุตรดิตถ (หาลานแปดแสนบาทครับ) เออ หาลานแปดแสน จากน้ันก็เวียงจันทน 
เวียงจันทนนี้ (๓๐,๙๙๓,๐๔๐ บาทครับ) นี่ความจําเกง มันนาชมตองชม ความจําเกง
จริงๆ อายุขนาดนี้แลวความจํายังเกง ตั้งแตกอนจะขนาดไหนวางั้นเลย 

เวียงจันทนทีแรก ๑๖ ลานตา ครั้งที่สอง ๑๔ ลาน (เชียงใหมหมอวิเชียรพามา 
๘ ลาน ๑ แสนบาทครับ) เออ เชยีงใหมโดดเขามานี้ เรายังไมไปเลยทางโนนโดดขาม
เขามาแลวเชียงใหม ก็พดูเพื่อประเทศไทยทั้งประเทศใชไหมละ หมอวิเชียรอยูที่นี่ เปน
หมอตาอยูทีน่ี่ มาไดจากเราไปจนครบ แลวก็ติดตอไปทางเชยีงใหมขามมาเลย ไดไป ๘ 
ลาน ๑ แสน โดดขามมาเอากอนเขาแลว นอกนั้นจะไปเรื่อยๆ ละ ถาเรายังไมตาย
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ปจจัยที่พี่นองทั้งหลายบริจาคนี้แบตลอด ดวยความเมตตาครอบโลกธาตุ ฝามือนี้นอย
นิดเดียว เมตตานี้ครอบไปหมดเลย เราจึงไมมีอะไรตดิตวั เพราะอํานาจแหงความ
เมตตา พิลึกนะ เราก็ไมเคยเคยคาดเคยคิด พดูใหมันเต็มปากเสีย แตกอนก็ไมเคย
เร่ืองความเมตตาอยางนี้ มีแตพุงใสเจาของๆ เมตตาหรือไมเมตตาก็ไมทราบแหละ เอา
เปนเอาตายเขาวาเลยกับเจาของ ฟดกเิลส จากน้ันก็ออกชวยโลกละที่นี ่

(กราบเรียนครับเรื่องตาทั้งหมดรวมยอดทกุรายการแลว ๗๗,๙๒๓,๐๔๐ 
บาท) จําเกงมากนะ นี่รวมตาที่เราชวย แลวอยางอื่นอะไรบางละพิจารณาซิ เครื่องมือ
แพทยชนิดตางๆ โรงพยาบาลไหนที่สําคัญๆ เครื่องมือสําคัญๆ มาเอาที่นี่ทั้งน้ันเปน
ลานๆ ขึ้นไปเลย เครื่องมือแพทยทั่วๆ ไปที่จําเปนๆ เชนผาสมองบางอะไรบาง เหลานี้
เราให เราก็เห็นความจําเปน บางทีตดิหนี้นะคือหาใหไมทัน แตความจําเปนมันเหนือ
ติดหนี้ เอา ยอมติด เอามาเลย เอาจริงๆ แหละ ติดหนี้ติดเรื่อยนะโรงพยาบาลนี่ละ ที่
อื่นไมไดปรากฏวาติด แตโรงพยาบาลนี้เอาบอย โรงพยาบาลเมืองไทยเรานี้ทรมาน
หลวงตามากทีเดียว เฉพาะตาก็ ๗๗ ลาน ๙ แสนสองหมื่นแลว ออกทั่ว 

นี่ละชวยโลก ทานทั้งหลายดูเอา เราไมเก็บ นี่เขาเขียนไวหนาศาลา เงินวัดปา
บานตาดเปนเงินเพื่อโลก เขาบอกไวเลย เขาเขียนทีหลังแตเราทํามาแลว เขาพึ่งมาเขียน
ทีหลังเขาเขียนไวขางหนา เขาตามหลังเรา อยางนั้นแหละไมมี เร่ืองเงนิเรื่องทองของ
หลวงตานี่ไมมี มีก็มีเพือ่ไวแลวนั่น เพื่อความจําเปนนั้นๆ ยังมีนะในบัญชีก็ยังมี แต
ทานทั้งหลายใหพึงทราบเอาไววา ถึงจะมมีากนอยก็เพื่ออนันี้เหมือนกันหมด ไมไดไป
ไหนเลย เพื่อโลกเพื่อสงสาร เราไมไดเก็บ ไมเอาอะไรทั้งน้ัน ไมมอีะไรมคีุณคายิ่งกวา
หัวใจคน เอาตรงนี้ ความจําเปนจะไปรวมที่หัวใจ เมื่อปลดเปลื้องความจําเปนนี้ก็ไป
ปลดเปลื้องที่หัวใจนั่นเอง เราจึงไดชวยเต็มกําลังความสามารถ มีเทาไรหมด 

อยางที่พี่นองทั้งหลายบริจาคเมื่อวันที่ ๑๒ ตั้ง ๖ ลาน นั่นก็กระจายหมดไมได
ไปไหน ออกหมดเลย เพื่อโลกนั่นแหละไมไดเพือ่เรา ชวยตลอด ก็นับวาจะมีวาสนาบาง
เล็กนอยไดชวยโลกเต็มกําลัง แบมือเลย ปดออกๆ หมดเจาของไมเอา อยางโกดังเห็น
ไหมเต็มอยูนั่น ส่ังของเขามาเต็มโกดัง โรงพยาบาลไหนมาๆ พระทานจัดใหสม่ําเสมอ
กันหมด สูงก็เสมอ ต่ํากเ็สมอ 

คือธรรมดาโรงพยาบาลทั่วๆ ไปไมไกลนัก นี่ก็ใหเสมอกันหมด เวลาจะไปเติม
น้ํามันรถใหทุกคันเต็มถงัๆ เติมใหหมดเลย แลวพิเศษกําหนดตั้งแตอุบล โคราช
ยอนหลังไป อุตรดิตถยอนหลัง ตั้งแตอตุรดิตถเขามาทางนี้เปนธรรมดา พอจาก
อุตรดิตถยอนหลังไปแลวใหพิเศษๆ พิเศษนี้ก็เสมอกันหมด เราสั่งไวเรียบรอย เราอยู
หรือไมอยูไมสําคัญ พระจะปฏิบัติตามนั้น เพราะรูนิสัยของเราวาจริงจังมากทุกอยาง วา
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อะไรจับติดๆ คือส่ังอะไรขาดสะบั้นไปเลย ถาเหตุผลไมเหนือกวาเคลื่อนไมได แม
เจาของเองกไ็ปทําลายไมได ถาลงไดตั้งลงจุดไหนแลว เหตุผลไมเหนือกวานี้เจาของเอง
ก็แกไมได ถาเหตุผลเหนือกวาแกได อยางอื่นกแ็กได ถาเสมอกันแลวคงเสนคงวาไวที่
ไดกําหนดไวอยางน้ัน นี่คือความสัตยความจริงที่เราเคยปฏิบัติมา 

อันนี้ทําใหคิดยอนหลังเหมือนกัน มันเปนเชื้อมาตั้งแตเปนฆราวาส มันหากเปน
ของมันเองเราไมทราบนะ เวลามาบวชแลวถึงไดพิจารณายอนหลัง โอ นี่เรามีความสัตย
ความจริงมาตั้งแตฆราวาสแลว วาอะไรแลวขาดสะบั้นไปเลย ยกตัวอยางนะ พอรูนิสัย 
เพราะนิสัยเราเปนอยางนั้น พอเดินฉากโนนเดินฉากนี้ กูอยากไปโนนกูอยากไปนี้ แต
ไมมีใครทํางานใหกู พูดเฉียดหูเราใหเรารําคาญหูพอนะ เพราะเห็นเราจริงจังมาก ถาวา 
เออ ไปเถอะจะทําให โอย อยากเตรียมของเดี๋ยวนั้นไปเลยทีเดียว 

มันเด็ดขาดเราถาลงวาอะไรแลวไมทําไมไดนะ เมื่อรับปบเขาหัวใจเลย ตองให
เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นพอถงึไดเชือ่ ถาลงล่ันคําวา เออ ไปเสียซิจะทําให อยาก
เตรียมของเดี๋ยวนั้นเลย คือแนนอนถาลงไดล่ันคําแลวเปนอื่นไปไมได นี้เปนนิสัยมา
ตั้งแตเปนฆราวาส ทีนี้เวลามาบวชเปนพระจึงมาไดอานอรรถอานธรรม โอ คําสัตยคํา
จริงนี้เปนเรื่องธรรม นั่น มันก็มีเปนคําสัตยคําจริงมาตั้งแตโนน ทีนี้เวลาออกมาปฏบิัติ
เจาของก็เปนคําสัตยคําจริงตลอดมา ถึงขั้นจะสลบไสลๆ แตไมสลบ ความเพียรถึง
ขนาดนั้นๆ ยังไมถงึขั้นสลบ เฉียดๆ เร่ือยเชียวละ 

ทีนี้พอไดผลมาเปนที่พอใจตามเหตุที่เราดําเนินมามากนอย ผลไดมาเปนลําดับ 
จนกระทั่งไดเปนที่พอใจ ที่ไดชวยโลกน้ีพอใจ เราพอทุกอยางแลวในโลกนี้เราปลอย
หมด วางหมดไมมีอะไรเหลือเลย ขึ้นชื่อวาสมมุติหมดโดยสิน้เชิงไมมีอะไรเหลือติดใจ 
ทีนี้ก็มีความบริสุทธิ์กับความเมตตานี้กลมกลืนเปนอันเดียวกัน กระจายทั่วโลกเลย 
เพราะฉะนั้นจึงมีอะไรไมไดสําหรับวัดเรา หากเปนอยูในจิตนั้นละ มีอะไรปดออกๆ ผู
จําเปนมีอยูมาก เรามีไวพอใชสอยแลวใชสอยไปเหลือเฟอเพื่ออะไร ผูอดอดจะตาย ดผูู
อดซิ นั่น มนัก็วิ่งเขาที่นั่นละ เพราะฉะนั้นจึงไมมี จตุปจจัยนี้ไมมีสําหรับวัดเรา มีอะไร
ไมได เราเปนอยางน้ันตลอดมาความเมตตา 

อยางวันหนึ่งๆ เห็นไหมละอยูที่ไหน วันนี้ไปนั้นวันนั้นไปนั้น สวนมากจะไป
โรงพยาบาล ใสรถเต็มคันๆ แตทกุวันนี้มีประจํา ไปโรงพยาบาลไหนก็ใหโรงละสอง
หมื่นๆ บาททุกโรงเดี๋ยวนี้ แตกอนใหแตของไมใหเงิน เหตุที่จะใหเงินก็เวลาไปหาบาง
โรงเขาก็พูดถึงเร่ืองการจายเงิน นั่นละจับมาพิจารณา เขาวาถาหลวงพอเอาของมาสงที่นี่
แลวก็จะทุนรายจายลงเทานั้น หลวงพอมาแตละครั้งนี้ทุนรายจายลงเทานั้นพันเทานี้พัน 
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ถาธรรมดาแลวจะจายเทานั้นหมื่นหรือหมื่นกวา เขาบอกนะโรงพยาบาลตางๆ ถาของ
หลวงตามานี้จะทุนรายจายลงมาอีกมากมาย 

เราเอามาคิด ทีนี้เลยเวลาจะตอบยอนหลังไปนีใ้หโรงละสองหมื่นๆ ไปเลย 
หมื่นกวา บางรายก็สองหมื่นก็มีบางโรงนะ แตเราใหสองหมื่นพอดีเฉล่ียกันไป เพราะ
ขาดมากกวาที่เขาจายเกินไป เชนโรงสองหมื่นไปก็มีบางนิดหนอย แตอยูในสองหมื่น
และหมื่นกวาๆ นี้มาก เพราะฉะนั้นเราจึงใหสองหมื่นไปเลย ไมวาไปโรงไหนใหโรงละ
สองหมื่นๆ ทุกโรง ทกุวันนี้เปนอยางนั้น เงินไมไดคํานึงวาไดมาเสียไปเทาไรๆ ถาเรา
คํานึงวาไดมาเทาไรเสียไปเทาไร เราจะทําไมไดใชไหม มันจะหึงหวง อันนี้ความเมตตา
ทําลายแหลกไปหมดเลย มีเทาไรหมดๆ เอา เหลือเปนเหลือ หมดเปนหมด อยางน้ัน
ละพอใจ อันนี้ละพอใจเรา 

เราจึงไมถามวาหมดเทาไรเหลือเทาไรยังเทาไรที่จะจายตอไปนี้ไมคิด มีแตจะ
เอาๆ เร่ือย จนกระทั่งเขาบอก เงินหมดแลว หือ หมดแลวเหรอ คือเรามีแตจะจายทา
เดียว ผูที่เขาเก็บเงินรักษาเงินเขาบอกวาเงินหมดแลว หือ หมดแลวหรือ มันยังไมถอย
นะนั่น มันจะทราบเฉยๆ วาเงินหมด แตอันนี้มันไมถอย นี่ละความเมตตากับพี่นอง
ทั้งหลายเปนอยูอยางน้ีตลอดเวลา ตื่นขึ้นมาปบจิตมันจะจาไปเลยครอบไปหมด ไมได
คิดเพื่อตัวเอง ก็มันเหลือเฟอเห็นไหมจะกินใหตายมันก็ตาย วันหนึ่งๆ อาหารเหลือ 
นี่หมวยชะอํามันของเลนเมื่อไร มันฟาดมาแตละทีพระทั้งวัดหงายเลยเชียว สูอาหารคน
เดียวไมได แลวจะหามาอะไรนักหนาผูจนจนจะตาย ก็เปนอยางน้ันเรื่องราวมัน 

วันนี้ก็ไมพูดอะไรมากละ พูดเรื่องการชวยเหลือโลกเทาไรๆ ก็บอกมาในนี้
หมดแลว สําหรับเงินเราถาหากวาเราจะเก็บนะ เราไมอยากพดูวาพันลาน ตองพูดเปน
หมื่นๆ ลานไป เพราะเงินเขามากตอมาก เขาเทาไรออกเทานัน้ เขาเทาไรออกหมดไม
เก็บ มีเทาไรออกหมด ถาวาเปนหมื่นลานขึ้นไปเราจะเห็นดวย เพียงพันลานนี้ไมจุใจ 
เพราะเงินไหลเขามา ไหลเขามาเทาไรไหลออก บางทีปากไหลออกกวางกวาปากไหลเขา 
ติดหนี้เขาก็มี บางทีติดหนี้นะ เปนอยางน้ัน มนัไมไดคํานึงนะติดไมติด อํานาจแหง
ความเมตตาสงสารนี้ครอบหมด ไมไดคํานึงคํานวณวาขาดเทานั้นเหลือเทานี้จะพิถีพิถนั
เก็บไวไมมี มีแตผางๆ เลย 

แมแตไปตามทางก็เหมือนกัน ไปเห็นเขาขายตามนูนละจอดรถเอา อันนั้นก็จะ
เอาอันนี้ก็จะเอา เขาบอกวารถเต็มแลว ไมมีที่ใสแลว หือ เอา ไปซิไป อยางนั้นนะ ไปที่
ไหนก็แบบเดียวกันเต็มรถๆ มันหากเปนอยูในจิต นี่คือเมตตาไมใชอะไรนะ เมตตา 
กิริยาที่แสดงออกอะไรๆ นี้ไมมีโลกพูดใหชัดเจน เปนกิริยาจะเหมือนโลกก็ตามแต
ไมใชโลก มนัเปนธรรมคือความเมตตาแทรกอยูในนั้นๆๆ หมด แตกิริยาจะเหมือนโลก 



 ๕

หรือบางทีกิริยาที่เปนนาตองติก็ม ีแตกิริยานั้นเปนเพียงแสดง ธรรมคือเมตตาอยูในนั้น 
เปนอยางน้ันกรุณาทราบเอาไว 

เมื่อเปนธรรมแลวจะทําอะไรใหเปนโลกมันไมเปนนะ เปนธรรมทั้งน้ัน ถงึกิริยา
จะเหมือนโลกก็ไมใชโลก เปนธรรมอยูในนั้น นั่นละถาธรรมเปนแกนแลวเปนอยางน้ัน 
ถาโลกเปนแกนแลวแหลก อะไรๆ แหลก ตางกันนะ ถาธรรมแลวแมกิริยาจะเปน
เหมือนโลกที่นาติเตียนก็ตาม เปนธรรมอยูในนั้นแลว ไมมีโลกในหัวใจแลวจะใหมัน
เปนโลกไดยังไง ถึงจะกิริยาเหมือนโลกก็ไมเหมือน เปนอยางน้ันนะ เอาละใหพร 
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