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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวคาดไมได 
 เราบางวันก็ไปใกล บางวันก็ไปไกล มันมีเครื่องบังคับในตัวของมัน ไกลก็ไปมี
เครื่องบังคับ ไปโรงพยาบาลตางๆ ใกลเมื่อพอไปไดไป หางกันเทาไรจากวัดที่เราไป
มอบไปสงของใหเขาแลวมาถึงนี้หางกันเทาไร พิจารณา แตเรากําหนดไวหนึ่งเดือน
ไมใหส้ันกวานั้น ประมาณหนึ่งเดือนหรือเดือนกวาเราไปสง ไปสงทีไรก็มีกําหนด
ลงบัญชีเอาไวๆ ไปโรงนั้นวันที่เทานั้นๆ เร่ือยไป จึงวาไกลก็ไปเมื่อถงึกําหนดที่จะไป 

สวนมากเราไมคอยกําหนดตายตัวนักก็คอื ที่โรงพยาบาลมันไกลอําเภอก็จริงแต
ใหญ เกี่ยวของกับประชาชนมาก เรามักจะไปกระชั้นชิดบางๆ ที่นั่นอาหารก็ไมพอ ที่บงึ
กาฬนี้ฝงโนนขามมา เราไดชวยเยอะนะบึงกาฬ ตึก คือเครื่องมือพังหมด ตึกสองสาม
หลังเครื่องมือพังหมด เราใหหมดเลย ประมาณสักสามลานกวาหรือไง เครื่องมอื
ทั้งหมดสามหลัง เขามาเลาใหฟง พอฟงแลวมันไมอยากดวูางั้นเถอะ คือมันพังขนาด
นั้น ฟงแลวฟงไมได เอา ใหเลยๆ บึงกาฬนี้ใหมากอยู ตกึสามหลังใหญๆ เครื่องมือพัง
หมด ใหหมดเลย 

เห็นที่ไหนมันสงสารนะ อดไมไดนะความสงสาร ไปดู วิ่งรถไปตามทางนี้ดูไป 
เขาขายดอกไม ไฟเขียวตามธรรมดาเราผาน ไฟเขียวเราผานเลย พวกขายดอกไมก็หนา
ซีดไปเหมือนกันจะวาไง แตเราไมอยางน้ันนะ ไฟเขียวผานนี้ปบไปจอดปบ พวกขาย
ดอกไมไหลมาแหละ เอามาใหหมดเลย เราไปเรามีรถหวอของเรานํา เราสั่งไปแลว
ขางหนา พอไปถึงไฟแดงตรงนั้นใหจอดรถ พอไปถึงนั้นเขาก็จอด รถหวอไมมี
ความหมายแหละ ไปถึงนั้นแลวจอดแลวใหพวกขายดอกไมมา แจกใหคนละสามรอยๆ 
พวกขายดอกไม อยางนี้ละความเมตตา มันครอบไปหมดเลย เปนอยูในหัวใจ มัน
ครอบหมด 

เพราะฉะนั้นจึงมีอะไรไมได อํานาจความเมตตานี่ผลักออกๆ หมดเลยไมมี
เหลือ ทีนี้อํานาจความตระหนี่กวาดเขามาๆ ไดเทาไรไมพอๆ นี่คือความตระหนี่ ธรรม
คือเมตตาธรรมกระจายออกหมด ไปวันหนึ่งๆ จายนอยเมื่อไรจายตามสายทาง ไมได
คํานึงวาหมดเทาไรยังเทาไร มีแตมองดูปบสงสารแลว จอดรถใหๆ เร่ือยมาเลย ใครมา
คาดไมไดนะ ใจที่เต็มเปยมดวยธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว ใครคาดไมไดเลย เรา
พูดจริงๆ คาดไมได ใครจะมาคาดมาเดานี้ผิดทั้งน้ันแหละ 
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วันหนึ่งๆ เราจายไปสักเทาไรที่เราไปแตละวันๆ ไมไดคํานึงถงึวามันหมดมันยัง
นะ แตมันกม็ีมาอยู ไดไปจายอยูเร่ือย มีมาทุกวัน ไปวันไหนกไ็ดจายทุกวันๆ มันมาจาก
ไหนเราก็ไมไดถาม อยางนี้ละมันมาอยางน้ีแลวก็ออกไปอยางน้ัน 

ไปตามทางเห็นหมามันหากินเศษอาหารบางอะไรบางขางทางดู ดูหมาแลวดู
ทองหมาดวย ทองแฟบ เอ ทองหมามันแฟบ ทองเรานี่เต็ม เราไปนี้ไปดวยความอิ่มเขา
อยูดวยความหิว มันเทียบปุบๆ เลย นี่ละอํานาจความเมตตาเปนอยางน้ัน มันครอบไป
หมดเลย กิริยาของธาตขุองขันธนี้เปนอันหนึ่ง จิตนั้นเปนอีกอันหนึ่ง เปนคนละโลก
ไมไดเหมือนกัน เชนอยางเหมือนจะกัดจะฉกีนีน่ะ ใสฟอๆ เหมือนจะกัดจะฉกีน้ี 
ภายในไมมี แนะเปนอยางน้ันนะ กิริยานี่ใชตามเหตุการณตางหาก ภายในไมมี โมโห
โทโสไมมี แตเวลาแผดนี้ไมมีใครสู เปนอยางน้ันละ มันหากเปนของมันเอง 

เรียกวาหมดละ สําหรับวัดเราแลวไมมีเหลือ หมดตลอดเลย ทั่วโลกหมด เพราะ
มันเปดโลงตลอดดวยความเมตตานี่เบิกออกๆๆ ตลอดเวลา จึงไมมอีะไรติดเนื้อติดตวั 
มันเปนของมันอยางน้ันเอง ไมคํานงึวาจะยังมีหรือไมมี จนกระทั่งวาหมดแลว เหอ 
หมดแลวเหรอ เทานั้น มีแตจะใหตลอด เขาไปดวยเขาก็เอาเงินใสกระเปาเต็มกระเปา
ไปดวยนี่นะ เปนแสนนูนละไปแตละทีๆ นอยเมื่อไร ใสลงๆ ที่จําเปนที่ไหนใหเลยๆ นี่
ละอํานาจเมตตาธรรม 

พอพดูอยางนี้แลวเราระลึกได เราขึ้นรถไฟจากโคราชไปกรุงเทพ วันนั้นเราตั้งใจ
เสียสละ วันนี้จะไมฉันแลว มันก็มีเทวบุตรเทวดาอยูจนไดนะ เราก็นั่งอยูธรรมดาเปน
ตุกตา วันนี้ตั้งใจสละแลวไมฉัน เพราะการขบการฉันการอดการอิ่มเราเคยมาพอแลวไม
เปนอารมณ อยูๆ เขาก็เอาตูเสบียงนั้นละมา ฟาดมา โอย เปนจานๆ ไมทราบมายังไง
ตอยังไงเต็มไปหมดเลย แนะ ฟาดเอาเสียเต็มเหน่ียว เปนอยางน้ันนะ ไปเราวาจะไมฉัน
แลว ตั้งในจิตแลววันนี้ไมฉัน ไมเปนอารมณกับอะไรเลย อยูๆ ก็พวกจานขาวมาเปน
จานๆ ไมทราบวากี่จาน แนะแปลกอยูนะ เราเห็นดวยตาของเราเอง เราเปนเองนี่นะ 

ความเสียสละนี่มันเปดโลงเลยนะ ใจดวงนี้เรียกวาเปดโลงหมด ไมมีอะไร
ตกคางได เปดโลงๆ ดวยความเมตตาละไสออกๆๆ เราจึงเทียบความตระหนี่กับความ
เมตตา ถึงเวลาพูดก็พูดเสียบาง พระก็อยูในวงของธรรมที่จะวินิจฉัยเหมือนกัน เราก็ได
พิจารณา ผูที่ตระหนี่ตระหนี่จนเขากันไมได เปนอยางน้ันนะพระเราแทๆ กับเราเลยเขา
กันไมได เราพูดจริงๆ ตดัขาดในจิต เราไมคบคาสมาคม คือเห็นแกไดแกเอา ถาจะไดที่
ตรงไหนแทรกเขาไปๆ มีแตจะเอาจะไดถายเดียว คนหนึ่งมีแตจะใหๆ คนหนึ่งมีแตจะ
เอา คบคาสมาคมกันมาหลายป มองดูแลวมันมองไมได ทีนี้ตดัเลยไมคบ เปนอยางน้ัน
นะ คบไมไดคนประเภทนี้ มีแตกอบแตโกยแตกนิแตกลืน พระเปนอยางน้ีมันดูไมไดนะ 
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ถาเปนฆราวาสเขาถึงหยาบก็เปนหยาบของฆราวาส ความหยาบของพระนี้
ตางกันมาก เหมือนผาขาวเรา ผาขาวเรานั้นสีสกปรกติดปบมันจะเดนทันที ถาเปนหลัง
หมีแลวก็ไมเปนไร ประชาชนเขามันเทียบกับหลังหมี เขาใจไหม มันดําอยูแลว อะไรถูก
มันก็ไมรู แตพระเรานี้เปนเพศที่เสียสละ เปนเพศที่เรียกวาผาขาว อะไรมาติดแปด
เปอนนิดหนึ่งมันเห็นแลวชัดๆ นั่นละความหยาบของพระแมจะเหมือนกับโยมก็ตามแต
เดนกวาโยม ตางกัน 

นี่พูดจริงๆ เร่ืองความตระหนี่ถี่เหนียวเราบอกวาไมมี เราพูดจริงๆ เพราะความ
เมตตานี่ครอบไวหมดเลย มีเทาไรหมด ที่จะใหมีเหลือไมมีเหลือ ที่วาความตระหนี่นี้
ปรากฏในจิตหรือไม ไมมี ไมมีก็บอกวาไมมี เปดโลงตลอดดวยความเมตตาเปดโลงไป
หมด ไปที่ไหนก็เปนอยางน้ัน บางทีวิ่งรถไปเห็นเขาไปขายของเขาขี่มอเตอรไซค แลวก็
พวงดวยสินคาของเขาเล็กๆ นอยๆ เขาพวงขางๆ ไป เขาขี่มอเตอรไซคแลวก็พวงไป 
เราก็บอกใหเบารถ พอถงึนั้นจอดรถ ดูของของเขา ดูแลวก็เอาสักนิดหนึ่ง แลวก็ใหเงิน
เปนกอนใหเขาเลย อยางนอยไมต่ํากวาพันละ ใหเลยๆ ให อยางน้ัน 

ถาหากวาเราจะไมเสียเวลานี้มันจะไปตามทางตลอด ไมถึงไหนละ แตนี้เวลามัน
มีบังคับตองไป จอดบางเปนบางแหงๆ เปนอยางน้ันละจิตมันเมตตา เพราะฉะนั้นเรา
ถึงกลาพดูไดที่วาเราเสียสละหมด ที่เราดีดเราดิ้นอยูนี้เพื่อโลกทั้งนั้นไมไดเพือ่เรา 
สําหรับเราเองเราไมมี เราพอทุกอยางแลว มีแตสงเคราะหโลกทั้งนั้น เราจึงเปดโลง เรา
ไมเอาอะไรเราบอก มีมากมีนอยเทาไรเพื่อโลกทัง้น้ันเลย เปดๆ โลงแบตลอด กําไมมี
เปดตลอด นี่ละจิตดวงนี้เวลามันไดเปดเปดอยางน้ันละ 

แตกอนก็หากเปนอยูในนิสัยมีอยู เราก็ยอมรับเปนเหมือนเราๆ ทานๆ แตเวลา
มาเปนแบบนี้แลวมันเทียบไมไดเลย มันโลงไปหมดดวยอาํนาจความเมตตาผลักออก
หมดเลยไมใหมีเหลือแหละ เปนอยางน้ัน แตกอนก็ให จะวาตระหนี่ถี่เหนียวจริงๆ ก็ไม
ตระหนี่ก็ใหอยูๆ แตมันไมเหมือนจิตที่เปดแลว เปดตัวเต็มที่แลวเปดหมดเลย ไมมี
อะไรที่จะเอาจะกํา ไมมีเลย มีแตเปดตลอด นี่ละจิตดวงนี้ละเมื่อไดรับการอบรมมาก
เขาๆ มันก็เปดตัวของมนัเอง วันนี้ไมพูดอะไรมากละ เอาเทานี้ละวันนี้ 
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