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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๒ 

ความเมตตากับใจเปนอันเดียวกัน 
 (ทานอาจารยจีรวัฒนและคณะศิษยวดัปาไชยชุมพล อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 
นอมถวายปจจัยรวมสรางตึกสงฆอาพาธ ๓๔,๐๐๐ บาท เช็ค ๖๘,๙๙๙ บาท รวมเปน
เงิน ๑๒๒,๐๑๙ บาท ผาปา ๖๑ กอง) เขาคอ วัดปาไชยชุมพล เขาคอ เพชรบูรณ นี่เรา
เคยไปเทศนแลว วัดปาไชยชุมพลทีท่านจีรวฒันอยูเขานิมนตไปเทศนผาปาที่นั่น คาง
นั่นคืนหนึ่ง จึงไมลืม พอฉันเสร็จออกจากกุฏิ เร่ิมขึ้นรถดูนาฬิกาเราอยากจะดูจากน้ีไป
ถึงวัดเราประมาณสักเทาไรเวลา ออกจากนูนมาถึงวัดเรา ๔ ชั่วโมง ๔ นาที ที่วัดทาน
จีรวัฒนอยู 
 (ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี มากราบนมัสการนิมนตหลวงตาเปนองคประธานวาง
ศิลาฤกษสรางตึกสงฆอาพาธ) 

ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี : กระผมผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี ตามที่
หลวงตาไดใหพรตึกสงฆที่โรงพยาบาล ซึ่งจะทําที่วางศิลาฤกษในวันที่ ๑๘ นี้ กระผม
กราบหลวงตาไดไปเปนองคประธานในการวางศิลาฤกษ วันที่ ๑๘ เวลา ๑๔.๒๙ น.
ตอนบายครับผม 

หลวงตา   : นี่เราจะสรางแลวตึก เห็นอยูขางนอก 
บรรดาลูกศิษยเขามาขอรองใหชวยเหลือเขา เราก็เขารับ เพราะเราสงสารอยูมากแลว
โรงพยาบาลนะ โรงพยาบาลที่ไหนมันวางเมื่อไรเรา เฉพาะโรงพยาบาลอําเภอ สวน
โรงพยาบาลจังหวัดไมคอยไดเขา เห็นวาจะพอถูพอไถกันไปในจังหวัดหนึ่งๆ แตครั้น
แลวก็ไมพนที่จังหวัดเลยนะ จังหวัดเลยเลยสงเคราะหเชนเดียวกับโรงพยาบาลอําเภอ
ของจงัหวัดนั้นๆ นี่ไปเรื่อย โรงพยาบาลจังหวัดเลย ทั้งโรงพยาบาลจังหวัด ทั้งจิตเวช
ดวย ไปทั้งสองแหง  

ตามธรรมดาเราจะไมคอยไปโรงพยาบาลจังหวัด เพราะเห็นวาพอสมควรถูไถ
กันไป โรงพยาบาลเล็กๆ นอยๆ นี้มนัขาดแคลนมากเราจึงไป อยางเมื่อวานนี้ก็ไปปาก
คาด ไกลอยูนะปากคาด เอาของไปลงใหทุกโรง จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ใน
อาทิตยหนึ่งหาวัน ถาไมมีกิจจําเปนมาทําใหขาดวรรคขาดตอนไปเสีย อาทิตยหนึ่งหา
วันที่ไปโรงพยาบาลตางๆ ทุกอาทติยเปนอยางน้ัน เมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลปากคาด 
ตอจากนี้ก็จะไปบึงกาฬ บุงคลา เหลานี้หมดละเราไป แลวก็วกเวียนไปหมด เราใหเขา
แลวเขากลับมาเขาขอเราอีก เมือ่วานนี้ก็ขอ ใหพจิารณาเสยีกอนนะ แตใหติดตอแลวมา
ทางโรงพยาบาลโนนสะอาด พวกหมอเหมือนกัน ก็นาจะไดแลว  
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ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี : อันนี้ที่กราบหลวงตาที่หลวงตาจะไปเปน
องคประธานครับผม กําหนดการอยูดานหลังครับผม 

หลวงตา   : เร่ือง ขออาราธนาเปนประธานในพิธีวาง
ศิลาฤกษอาคารผูปวยใน ตึกสงฆอาพาธ “อาคาร ๙๖ ป หลวงตามหาบัว ญาณสัมปน
โน” คือในระยะนี้เราอายุ ๙๖ ป นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล ดวยคณะสงฆ 
ขาราชการ และบรรดาศิษยานุศิษย รวมถึงประชาชนจังหวัดอุดร ไดรวมกันดําเนิน
โครงการสรางอาคารผูปวยใน ตึกสงฆอาพาธ อาคาร ๙๖ นี่คงจะหมายเอาอายุเรา 
พอดี ๙๖ แลวหลวงตาบัว แนะขึ้นแลว โรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งพระเดชพระคุณทานให
ความเมตตาเปนประธานอุปถมัภในการกอสราง 

ในการนี้ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. บายสองโมงนะ ณ 
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จึงใครขออาราธนาพระเดชพระคุณใหความ
เมตตามาเปนองคประธานในพิธีวางศิลาฤกษตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน
ดวย ขอนมสัการมาดวยความเคารพ นายอํานาจ ผการัตน ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 

อันนี้เราก็ไดเร่ิมแลว รูปภาพไปติดไวแลวนั่นที่หนาศาลา ดูเหมือน ๑๐ ชั้นนะ 
อยูที่หนาศาลานั่นละ เร่ิมแลวนั่น ทีแรกมาขอความรวมมือความชวยเหลือจากเรา เราก็
รับ ถาเรารับแลวมันตองมีเครื่องหมายรับนะ ตึกกี่ชั้น ๘ ชั้น เอาๆ อีก ๒ ชั้น เปน ๑๐ 
ชั้น ตึกหลังนี้ไมขึ้นเมืองอุดรตายแตกหมดเลย เอาจนหมูหมาเปดไกเหาว็อกๆ แว็กๆ 
จับมาตมยําใหหมด ตึกหลังเดียวขึ้นไมไดอยาใหอยูในเมืองอุดร เมืองของเราก็ตามเรา
ก็ยอมตายไปดวยเลย  

วันที่ ๑๘ เวลาบายสองโมงนะ วางศลิาฤกษ เราไมมีความจําเปนจริงๆ ก็คงได
ไปแหละวันวางศิลาฤกษ 

รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๒ ได ๑๑,๘๙๒ กิโล ๑๙ บาท ๙๕ สตางค ดอลลารที่มอบเขาคลังหลวงแลว 
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล สวนทองคํากําลังรวบรวม ยังไมมอบก็มี มอบแลวก็มี อันนี้ก็อยู
ในหัวอกเรา นี่เขาแลว เขาคลังหลวงนอยเมื่อไร เราหาสมบัติเขาคลังหลวงไมไดนอยๆ 
นะ ดูตามที่เขาติดประกาศไวนั่นไมผิด ตรงเปงๆ (ลูกศิษยถวายทอง ๑ กิโล) ไดตั้งกิโล
นะไมใชเลน ทองคํา ๑๑,๘๙๒ กิโล วันนี้ซัดไป ๙๓ แลว ดอลลารได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ 
ดอลล คือเขาคลังหลวงทั้งนั้น ทองคําเหลานี้เขาคลังหลวงทั้งหมด 

ดอลลารเขาหมด แตกอนดอลลารเขาหมด เดีย๋วนี้ยังแยกบาง แตไมคอยได
แยกละ เพราะเราเสียดาย ไมจําเปนจริงๆ เราไมมาแยก เมื่อเงินไทยเราพอเปนพอไป
อยูก็ใหเงินดอลลารเขาคลังหลวงๆ เพื่อหนุนหัวใจชาติไทยเรา แตมีเราแยกเอาไวหาก
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จําเปนจะไดแบงเงินดอลลารมาหาเงินไทยออกชวยชาติเสียกอน ทําอยางน้ันนะ สวน
ทองคํานี้รอยทั้งรอยใครมาแตะไมไดเลย ใหเขาหมด สวนดอลลารนี้ไดเขา 
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ทีแรกไดเขา จากน้ันเรารอ ไมไดเขาทั้งหมดดอลลารนี่ เพราะเงินไทยมี
ความจําเปนตอชาติของตน ดอลลารก็มาจําเปนดวยกัน เลยแยกกัน เอาดอลลารมาทาง
เงินไทยเวลานี้นะ แยกก็ไมมีใครแยกไดละ มแีตเราคนเดียวเปนคนสั่งแยกๆ คิด
เรียบรอยๆ แลวสั่ง เรียบรอยแลวสั่งจึงไมคอยผดิพลาดนะ 

(ลูกศิษยรวมกันนอมถวายปจจัยรวมสรางตึกสงฆอาพาธ โรงพยาบาลศูนย
อุดรธานีจํานวน ๒๘๒,๗๓๑ บาท  และปจจยัเพื่อสงเคราะหโลก ๒๒๖,๕๓๑ บาท 
ทองคํา ๑ กโิล ๑๔ บาท ๘๐ สตางค ดอลลาร ๗๕๐ ดอลลาร เงินสิงคโปร ๒,๐๐๐ 
เหรียญ) จัดใหถกูตองนะ อยางน้ีความจําเราไมดี แตความจริงเราจริงมาก 
เพราะฉะนั้นเคลื่อนไมไดสําหรับเรา วาอยางไรตองตรงเปงๆ เลย คิดดูซิทองคํามีเทาไร
ไมไดกระจัดกระจายหรือซึมซาบไปไหน แมเม็ดหินเม็ดทรายไมมี เขาคลังหลวงหมด
เลย คนที่มาเกี่ยวของกับการเงินการทองกับเราตองเปนหัวใจเดียวกันกับเรา เปนอื่นไป
ไมไดนะ 

รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบเปนทองคํา ๑๑,๘๙๒ กิโล ๑๙ 
บาท ๙๕ สตางค ดอลลารที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลเราพาพี่นอง
ทั้งหลายอุตสาหบึกบึนเขาคลังหลวงๆ ไปทีไ่หนมีแตกวาดเขาหาสวนใหญๆ นะ เร่ือง
ใหญสวนรวมแลวเรารักสงวนมาก แลวแสวงหาดวย ทางพระวินัยก็เหมือนกันนะ ทาง
พระวินัยถือเร่ืองของสงฆเปนสําคัญ ของสงฆคือของสวนรวม พระวินัยถือมากทีเดียว 
อันนี้ออกมาทางโลก ถาเอาศาสนามาใชก็ตองเอาสวนรวมความสามัคคีรวบรวมเขาไปสู
กองสวนรวม.....มันหลงหนาหลงหลัง เหมือนกับตนไม ลําตนมันแข็งอยูแตใบมันโอน
เอนๆ ถูกลมพัดมันจะไหวของมัน อันนี้ความจดความจําธาตุขันธตางๆ ไหว จิตไมมี
อะไร   

วัดปาหนองไผ จังหวัดสกลนคร ขอนอมถวายผาปาสรางตึกสงฆ โรงพยาบาล
อุดร ๗๕ กอง จํานวนปจจัย ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงจะเปนทานสุธรรม หนองไผ เราเคย
ไปแลว ตั้งแตยังไมสรางวัดนี้ขึ้นมาก็เคยไปเที่ยวกรรมฐานแถวนั้น มันอยูตีนเขา เวลา
ทานสรางวัดแลวเราก็ไดไปเยี่ยม ตั้งแตยังไมสรางวัดเราก็ไปภาวนาอยูแถวนั้นละ 

ใครยังไมเคยเห็นก็ไปดูเขาติดประกาศไวหนาวัด เร่ืองเรากับสมบัติชวยชาติ 
ศาสนา เอาจริงเอาจังมากทีเดียว ชวยชาติเอาจริงมาก คิดดซูิเงินจํานวนเทาไร ทองคํา
เทาไร เขาหมดๆ ใครมาแตะไมได จริงจัง นั่นละธรรมจริงจังมากอยางน้ันละธรรม ไม
เหลาะแหละๆ ปลิ้นปลอนหลอกลวงหลายสันหลายคม นั่นเปนเรื่องของเปรตของผี 
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ของธรรมแทตรงแนวเลย อยางที่เราพาพี่นองทัง้หลายนําไมมีเคลื่อนคลาดเลย เพราะ
ธรรมทานนิยมตรงแนว กิเลสมันพลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายสันพันคม 

พูดเรื่องนี้แลวยังระลึกได แกไหวแลวไหวเลาไหวเรา จังหวัดสุพรรณบุรีไปธุระ
อะไร เขาขายแหวอยูสองฟากถนน กลางทุงๆ นะเขาขายแหวเปนกระปองๆๆ เราไป
บอกเขาใหเอาแหว เอาหลายๆ เสียดวยนะ เอามาก็ไมใชอะไรเอามาแจกทานนั่นแหละ 
เอามาใหนับ เราเปนคนขูไวดวยนะ น่ีเปนเงินเทาไรใหผูเฒานับเอง ผูเฒาขายแหว
กระปอง ตัง้เปนแถวๆ เอานับใหดีนะ ถาหากวานับไมดีขาดเหลือเทาไรเราเอาหมด เรา
ไมคืนให ใหเจาของนับเอง ผูเฒาก็เหอๆ ผูหญิง เอานับ เราก็ดู แกก็นับไปนับมา เอา
นับไปๆ รถจอดอยูขางทาง ไหนวาอยางไรนับเรียบรอยแลวเหรอ เรียบรอยแลว เปน
เทาไร โอย เยอะอยูนะ  

เอาขึ้นเรียบรอยแลว ไปถามคนรถไมแลวนะเรา ไปก็ไปถามคนขับรถ ของกี่
กระปองที่ซือ้เขานี้ พอออกไปก็เร่ิมถามคนขับ วาของเทานั้นกระปอง เขาขายกระปอง
หนึ่งเทานั้น แลวเปนเงินเทาไร เอาไล ตองหยุดไลจริงๆ นะ เพราะมันจะหางไกล หาก
วาจําเปนจริงๆ จะกลับไปติดตอเขาอีก เอามากอยูนะ รานของแกเกือบหมดกระปอง
แหว พอนับเรียบรอยแลวขาดเงิน ๒๐ บาท นั่นเห็นไหมละ ถาไกลกวานี้จะลําบากมาก 
นี้เราจะดัดเจาของ เอาคืนไปให พอนับดูขาดไป ๒๐ บาท เขาก็วาถูกตอง เราฟงดูที
แรกก็วาถูกตอง ถามคนขับรถเราเปนอยางไรถกูตอง ทางนีบ้าก็วาถูกตองดวยกันๆ ทีนี้
เราก็ไลเบ้ียตามหลัง เอาเทานั้นกระปองๆ กระปองหนึ่งเทานั้นๆ เอาไล  

ไปประมาณไดสักเกือบกิโลนะ กินเขาไป ๒๐ บาท กลับคืนเอาเงินไปใหเขา มา
อะไรอกีเขาวา เอาเงินมาใหอีก คราวนี้ไมเอาของเอาแตเงนิให เลยเลาใหฟงวาของนี้
ยายขายมันขาดไป ๒๐ บาทแลวเอาคืนมาให โอย แตเกิดมาก็ไมเคยเห็น ไหวแลวไหว
เลา เอาคืนมาใหแก ๒๐ บาท แกนับผิดไป เรานับถูกเรากลับคืนมาให อยางน้ันละเรื่อง
ธรรม โถ จิตใจนี้ออนนิ่มไปหมดนะความเมตตา อยางที่เราไปที่ไหนทกุวันๆ มีแต
ความเมตตานี้พาไป ที่เรานั่งคุยกับญาติกับโยมกับใครๆ จนจะไดหามขึน้จากที่นั่งกม็ี 
มันลุกไมขึ้นก็เพราะความเมตตา  

ความเมตตากับใจเปนอันเดียวกัน ออนนิ่มไปหมดเลย จะมนีิดหนึ่งไมไดนะ มี
ในจิตนิดหนึ่งไมได วาผิดเจตนาจะมีนิดหนึ่งไมไดตองตามไลกลับคืนใหหมด อยางที่วา
ละ เงินที่เขานับไปเราไปนับใหมอีกขาดไปตั้ง ๒๐ บาท กลับคืนไปใหเขาอีก เขาก็ไหว
แลวไหวเลาเขาไมเคยเห็น ไมเคยเห็นก็ดูเสีย เอาเงินไป เอาเงินใหแลวก็กลับ ยอนรถ
กลับ เปนอยางน้ันละ จิตนี้ถาลงมันไดออนมันออนจริงๆ ไมใชธรรมดา ถาพูดวาแข็งก็
แข็งเหนือโลก ถาวาออนก็ออนเหนือโลก เปนอยางน้ันละจิตออนนิ่มไปหมดเลย ไมมทีี่



 ๕

จะเอารัดเอาเปรียบผูใด ไมมีเลย เรียกวาเม็ดหินเม็ดทรายก็ไมมี มันขัดของอยางไรนับ
อีก กอ็ยางคนืไปใหเขานั่นแหละ อยางนั้นแหละ ใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

