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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ขอฝากคํานี้ไปถึงหมอ 
 ภูวัวเราไมไดไปเยี่ยม แตกอนไปบอย หลังๆ มานี้ไมคอยไดไป ไมทราบวามี
พระมากเทาไร เวลานี้ทานอุทัยก็ไปอยูวัดเขาใหญที่เขาถวายที่ใหเรา เรามองหาผูที่จะ
มาครองวัดนี้ก็มาไดทานอุทัยนี้ละ ปรึกษาหารือกับทานอุทยัทานก็ยอมรับให แถวที่นี้ไม
มีวงกรรมฐาน ติดตอกับทานทานก็พอใจรับให ทางนี้ก็มีผูรองอยูนั้นแตเราไมไดไป จะ
จํานวนมากเทาไรไมแนนัก ทานอุทัยออกจากนั้นไปพระอาจจะลดลง มันขึ้นอยูกับ
หัวหนานะ หัวหนาสําคัญมากทีเดียว บางทีทานอาจจะแบงพระทางภูวัวไปอยูเขาใหญ
ดวยก็ได จะเอาสักกี่องคก็ตามแตทานเห็นควร เพราะภูวัวก็มีพระอยูมากแลว แยกจาก
ภูวัวนี้ไปเขาใหญ ก็นาจะแยกไปดวยสะดวก 

กอนที่เราจะมานี้เราก็ไปดูวัดที่เขาใหญซึ่งรับเขาไวเรียบรอยแลว ทานอุทัยก็ไป
อยูแลว ทานบอกทานจําพรรษาที่นั่นเราก็ไปดู ทานทํากระตอบเล็กๆ หางกันประมาณ
สักหนึ่งเสนๆ เพราะที่มันกวางหางไปหนึ่งเสนก็ได แตสําหรับตนไมยังไมคอยมี ยังโลง
อยู มองไปตัง้แตจุดกลางที่ทานกําลังปลูกสรางศาลาหรืออะไร มองไปเห็นกระตอบเปน
หลังๆ  ตอไปปลูกตนไมขึ้นมันกป็กคลุมหมด เปนดงไปเลย ไกลพอสมควรนะ จาก
ทางแยกใหญทางโคราช-กรุงเทพ ปากชองนี่แยกจากนี้เขาไป ไกลอยู รูสึกสงบสงัดด ี

ชางก็ลงมาอยู มาเลนอยูแถวนั้น แถวที่วัดเขาใหญที่วาน้ีเพราะเปนทําเลเขาสงวนปา
สงวนสัตว สัตวก็ลงมาเที่ยวไดตามนั้น ชางก็ลงมา 

นี่เขาก็นิมนตเราไปในงานกฐินเหมือนกัน กฐินวัดเขาใหญ เขามาปรึกษาเรื่อง
งานกฐินวัดนี้ วงกรรมฐานทั้งหลายตองถือวัดนี้เปนที่หนึ่ง ทีม่าเกี่ยวกับวัดนี้ตองถือวัด
นี้เปนที่หนึ่ง พอวัดนี้ผานไปแลวทีนี้วัดไหนก็เร่ือยๆ แหละ เราก็บอกวาเสาร-อาทิตย
ตนหลังจากออกพรรษาแลว อันนั้นเสาร-อาทิตยสองทางเขาใหญ หวังเอาเราไปเปน
ประธานงานกฐิน 

เวลานี้ตนไมแถวนั้นยังไมมี กําลังเร่ิมปลูกตนไมเพื่อเปนรมเงาใหสะดวกสบาย
ในการภาวนา สําหรับวัดมีอยูทั่วไปหากเปนวัดปริยัติวัดธรรมดา จะเรียกวัดบานก็ไมผิด
แหละ มีอยูทั่วๆ ไป วัดนี้จะขึ้นเปนวัดปา กรรมฐานมาอยูตนไมยังไมมีมาก กําลังเร่ิม
ปลูกแลว มันโลงๆ ก็เร่ิมปลูกใหเปนรมเงาสะดวกสบาย แถวนั้นไมคอยมีพระ
กรรมฐานไปอยูเราเลยรับที่นั่นให แลวหาผูมาครองวัดนั้นก็ไดทานอทุยั ปรึกษาหารือ
ทานอุทัย ปรึกษาแกมขอรอง ทานก็พอใจไปให ตกลงวาสะดวก ทานอุทัยไปแลว
สะดวก ทางภูวัวก็มีรองทานอยู 
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ทานอุทัยทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสม่ําเสมอเรื่อยมา ทานอยูภูวัวมานาน เร่ิมแรก
ที่จะเปนวัดภูวัวขึ้นมา ทานอาจารยฝนทานเที่ยวผานมานั้น แตอยูนานไมไดเพราะไมมี
ที่โคจรบิณฑบาต มีบานสองสามหลังคาเรือน ทานมาอยูที่นั่นแลว จากนั้นทานอุทัยก็ไป
อยู เพราะทานอุทัยเปนลูกศิษยทานอาจารยฝน ทานอุทัยทานอยูมาตั้งแตโนนแหละ 
เราทราบขาวมาเรื่อยๆ ปกใจไวเสมอวามีโอกาสจะไปดูที่ภูววั ตอนนั้นยังหนุมนอยอยู 
ไปสะดวกมาสะดวก ไมไดคํานึงถึงความเฒาความแกแหละตอนนั้น พอไดโอกาสกไ็ป
เลย ตั้งหนาไปดูจริงๆ  จอดรถปบกเ็ขาเลย เที่ยวไปหมด ตระเวนหมดเลยบนหลังเขา 
กวางนะเรื่องกวาง เราไปไดเฉพาะบริเวณที่วัดภูวัวที่พระอยู เร่ืองกวางขวางกวางขวาง
มาก ไปเห็นแลวพอใจ 

พอใจแลวมาก็เปดโอกาสใหทานอุทัยเลย ผมไปดูเรียบรอยแลวทุกอยาง
เหมาะสมสําหรับพระภาวนา เอาทีนี้ตั้งแตนี้ตอไปทานตองการจะรับพระมากนอย
เพียงไร ที่มุงหนามุงตาตออรรถตอธรรมแลวใหมา จํานวนเทาไรผมจะรับเลี้ยง บอกงั้น
เลย พระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ แตพระโกโรโกโสอยาใหขึ้นมามันหนักเขาลูกนี้ บอก
พรอมกันเลย เราเปนอยางน้ันตรงไปตรงมาเลย ภาษาธรรมเปนอยางน้ัน ตั้งแตนั้นมา
พระก็เพิ่มขึน้เพราะเราไปสงของประจําเดือนทุกเดือนๆ พระมีมากขนาดไหนเพิ่มขึ้นๆ 
ไมใหอดอยากแหละ 

พระที่อยูตามแถวนั้นก็มแีหงละสององคบาง หรือสามองคบางอยูแถวๆ นั้น 
ทานก็ไดขึ้นมาอาศัยนี้ พาตาปะขาวมา เณรมา หรือญาติโยมติดตามมาเอาของในวัดภู
วัวที่เราไปสงให เพราะเราสงมากอยู ทานอุทัยก็เลาใหฟง บอกใหทานมา ขาดเขินอะไร
ใหบอกไปของจะมาทันที ผมไปสงซอกแซกไมได มาไดจุดเดียวเทานั้นแหละ องคใดที่
ขาดเขินก็ใหมาที่นี่ พระทานก็มาอาศัยที่นั่นละ นี่เราก็สงเปนประจํา ทานอุทัยอยูที่นี่ 
ทางภูวัวเปนพื้นฐานรับสงตลอด นี่กไ็ปสงเมื่อวันที่ ๒๖ นี้มัง เขาไประยะปลายเดือนๆ 
ทุกเดือนเลยตั้งแตบัดนั้นมาตั้ง ๒๐ กวาป พระก็นับวามากขึ้น 

ทานอุทัยเวลาทานอยูนี่ทานคงจะตั้ง ๓๐ องคเปนจุดกลาง มีมากกวานั้นบาง
ลดลงบาง คงจะตั้งจดุศนูยกลางไวที่นั่น ๓๐ กวา ๔๐ บางที ๕๐ ก็มี แตมาไมนานทานก็
ลงไป ทีอ่ยูประจําดูเหมือนประมาณ ถึงสูง ๔๐ กวาก็มี เราบอกแลวเราเปดโอกาสให
หมด เอามาเทาไรมาเราวา เราไมไดเหมือนใครนะถาลงไดออกคําไหนแลวเปนคํานั้น
เลย ไมมีคําวาเหลาะแหละ พิจารณาเรียบรอยแลวออกปบๆๆ นี่เราก็เปดโอกาสใหเลย
ตั้งแตวันนั้นจนกระทั่งปานนี้ สงรถไปแตละครั้ง ๔ คันรถ รถ ๖ ลอกม็ี บองขึ้นสูงๆ 
เต็มหมดเลย รถปกอพั ๔ ลอ ๓ คนั รถ ๖ ลอหนึ่งคัน บองขึ้นเต็มหมดเลย เทลงนี่
เหมือนกองภูเขา เปนอยางน้ันตลอดมาไมใหบกพรอง 
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อยางเครื่องกระปงกระปองน้ีก็เหมือนกัน อาหารยาวพวกเครื่องกระปอง 
น้ําตาลเดือนละ ๒๕ กระสอบๆ ละรอยกิโล ขาวสารมากกวานั้น เพิ่มเขาไป นี่สง
เร่ือยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ทานอุทัยไปอยูโนนเราก็สงตามเดิม เพราะพระปฏิบัติยังมีอยู
เยอะ องคทีร่องทานเราก็ไดด ูองครองทานอุทัย หนาตาคลายคลึงกันอยูกับทานอุทัย ดู
ทุกอยางน่ันแหละ ไมมีใครบอกนะหากเห็นองคนั้นออกหนามากอน ทานอุทัยยังไมมา 
เห็นองคนั้นมา ไปทีไรมกัจะเจอองคนี้ละกอน เราเลยเดาเอาองคนี้ละเปนสมภารตอไป 
ทานอุทัยออกไปนูนแลวทานองคนี้อยู 

เราสงเสริมพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ มรรคผลนิพพานอยูกับศาสนธรรม
ของพระพุทธเจา ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย ใครอยาไปคาดเอาเดือนนั้นวันนี้ ปนั้นปนี้ 
ดินฟาอากาศที่ไหน ใหกาวเขาไปสูหลักธรรมหลักวินัย นั้นแลคือการกาวเขาสูมรรคผล
นิพพาน มรรคผลนิพพานอยูตามหลักธรรมหลักวินัย ที่พระพุทธเจาประทานไววา พระ
ธรรมและพระวินัยนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราผานไป
แลว ธรรมวินัยก็คือศาสดา มรรคผลนพิพานก็อยูที่นั่นไมอยูที่ไหน แสดงเพื่อมรรคผล
นิพพานทั้งน้ันๆ หลักธรรมหลักวินัยไมผิดเพี้ยนไปไหนเลย ขอใหปฏิบัติตามน้ีเถอะจะ
ตักตวงเอามรรคผลนิพพานไดทุกแหงทุกหน จากการปฏิบัติถูกตองแมนยําของตน 

ถาปฏิบัติผิดๆ พลาดๆ อยางน้ันอยูที่ไหนก็ไมเปนทาแหละ ขอใหปฏิบัติตาม
หลักธรรมหลักวินัย แตสถานที่นี้สําคัญมาก เพราะฉะนั้นจึงตองหาสถานที่เหมาะสมไม
มีส่ิงรบกวน อยางภูวัวน้ีไมมี มีประชาชนชาวบานเขาสี่หาหลังคาเรือนนั่นละเขา
ทําอาหารถวายทาน ไมมีครัวไมมีอะไรแถวนั้น ใหชาวบานเขามาทํา ไมยุงกับใคร บอก
สถานที่นี่เรารับเลี้ยงหมด จะวาเราเปนทายกทายกิาอุปฏฐากวัดนี้ก็ไมผดิ บอกเราเปน
พอครัวคนเดียวพอแลว ไมจําเปนตองหาพอครวัแมครัวที่ไหนมายุง เราวางั้น ทานก็ทํา
อยางน้ันตลอดมา พระกส็ะดวกสบาย 

พอตกค่ํามาทานจะมากุฏิหลังน้ัน หินดานอยูขางลาง หลังนั้นสูง เลยกลายเปน
กุฏิสองชั้นไป ชั้นนี้เปนหินดาน ขางบนเปนพื้นกระดาน ตอนค่ําทานก็มาประชุมกนัที่
นั่น เปดเทปขึ้น สวนมากก็มีแตเทปเราแหละ ครูบาอาจารยอื่นก็มีแตนอยมาก มกัจะ
เปนเรานี้ละออกหนาๆ เปดเทปฟงอยางนอยหนึ่งกัณฑ นั่งสมาธิภาวนาฟงเทป พอจบ
หนึ่งกัณฑแลวใครอยากไปก็ไปได ใครไมอยากไปอยากฟงตอกไ็ด อยางน้ีเปนประจาํ
ทุกวัน สถานที่มรรคผลนิพพานอยูกับสถานที่เชนนั้นละ 

ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยูมากนะ เฉพาะทางภาคอีสานรูสึกวามากกวาภาค
อื่นๆ เพราะตนตอสําคญัๆ มีอยูภาคอีสาน เร่ิมตั้งแตหลวงปูเสาร หลวงปูมั่นลงมา 
แลวครูบาอาจารยทั้งหลายที่ไดรับการศึกษาอบรมกับทาน ก็เปนพระทางภาคอีสานเสีย
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มากตอมาก ทีนี้เวลาเปนครูเปนอาจารยก็สอนทั่วๆ ประเทศไทยเราเลย ก็ออกจากนี้ละ 
ออกจากหลวงปูมั่น หลวงปูเสาร แบบฉบับเดียวกันนี้ออกไป จึงรูสึกวาถาพูดถึงดาน
ธรรมะก็มีภาคอีสานพอเปนที่อบอุนตายใจได จากพระที่ทานตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
พรอมทัง้ขอยืนยันคือมรรคคือผลที่ทานไดรับจากการปฏิบัติของทาน ทําทานใหอบอุน
หรือประชาชนพระเณรทั้งหลายซึ่งอยูในกลุมของทานๆ อบอุนไปตามๆ กัน 

ภาคอีสานจึงมีพระกรรมฐานมากกวาภาคอื่นๆ ไมมีภาคใดมากกวาภาคอีสาน
สําหรับพระกรรมฐานนะ มากตลอดมา เพียงวัดดอยธรรมเจดียนี้นอยเมื่อไร แลวก็วัดภู
วัวไมนอย แลวก็แถวนี้ วัดภูสังโฆ วัดผาแดง วัดนาคํานอย วัดดงศรีชมพู แถวนี้พระ
กรรมฐานมีไมนอยนะ มมีาก ไปเราก็ตั้งใจอบรม เวลาเราไปเยี่ยมวัดไหนๆ พูดไมมาก
นักละ พูดอยางเขมขนเลย ไปวัดไหนก็เปนอยางน้ัน 

เราสงเสริมพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราพอใจเราสงเสริม เพราะฉะนั้นอยางวัด
ภูวัวนี้บอกวามาเทาไรมาเถอะเราบอก เราจะรับเลี้ยงทั้งหมด เอาเปนรอยๆ ก็มาถาลง
ไดล่ันคําแลว รับเลี้ยงทั้งหมด ถาหากวาไมไหวเราจะบอก กบ็อกงั้นเลย เอาจริงเอาจัง
เพื่อจะสงเสริมพระผูปฏิบัติดีใหไดครองมรรคผลนิพพาน เอาธรรมออกประกาศโลก
ดูซินะ กิเลสประกาศโลกมีแตฟนแตไฟเผาไหมกันแหลกไปหมด ผูใหญเทาไรยิ่งกิน
มาก กลืนมาก โลภมาก โหดรายทารุณมาก ไมมคีําวาเห็นใจผูนอย ดูซิโลกใครเปนบาน
ใหญเมืองใหญเทาไรมีแตอํานาจปาๆ เถื่อนๆ เปนพิษเปนภัยตอประเทศเล็กประเทศ
นอย เที่ยวกินเที่ยวกลืนไปหมด นั่นละกิเลสดูเอา 

ถาเปนเรื่องของธรรมแลวที่ไหนใหญเทาไร นั่นละยิ่งจะใหความรมเย็นแกผูนอย
ไดมาก นี้กลับใหความเดือดรอนมาก เราดูเอาทุกวันนี้ สงครามเกิดที่ตรงไหนๆ ไมเกิด
เพราะความโลภจะเกิดเพราะอะไร ความโลภกินไมพอกลืนไมพอ ไดเทาไรไมพอ เห็น
วาตัวอํานาจบาตรหลวงใหญแลวก็เที่ยวหากลืนไปๆ ผูนอยมันสูไมไหวมันก็ยอมตายก็
อยางวานั่นละ อยางที่รบกันอยูเวลานี้ นั่นก็ไมใชอะไร มันมส่ิีงที่มันจะกนิจะกลืนอยูใน
นั้นมันจึงมีสงคราม สงครามความโลภออกหนาออกตาไดเทาไรไมพอๆ 

คําวาพอของกิเลสน้ีไมมี ไมเหมือนธรรม ธรรมนี้ไดระยะไหนพอ พอดีๆ สมาธิ
อยางน้ีก็เย็นตลอด พอ ตองขยับไสกันออกไปหาธรรมะที่สูงกวานั้นใหไดผลที่เลิศเลอ
กวากันขึ้นไป ไสออกๆ เชนไสออกทางดานปญญา ใหออกพิจารณาทางดานปญญา 
ธรรมะทานเปนอยางน้ัน ทางโลกนี้ใหญเทาไรยิ่งกินยิ่งกลืนยิ่งเปนยักษใหญ นี่ละทาน
ทั้งหลายดูเอา เราไมไดตาํหนิโลก เราพูดตามหลักความจริงของโลกของธรรมที่เปนมา
อยางไร ธรรมทานมีความสงบมาก เปนผูใหญเทาไรๆ ยิ่งใหความสงบแกผูนอยไดมาก
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เทานั้นๆ ถากิเลสใหญเทาไรยิ่งพุงกางไป กินไมถอยอะไรไมถอย กวานมากินหมด นี่
เร่ืองของกิเลส เพราะฉะนั้นไฟมันถึงลุกทวมทั่วโลกดินแดนหาความสงบสุขไมไดเลย 

ไอผูที่มอีํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ เที่ยวกินเที่ยวกลืนผูเล็กผูนอยนั้น อยา
เขาใจวามันจะมีความสุขนะ ตัวนั้นละเปนตัวทุกขใหญที่สุดอยูลึกๆ ในหัวใจของมัน 
เพราะใจของมันเปนจุดที่คิดที่อานไตรตรอง ทีจ่ะคืบจะคลานจะกินจะกลืนออกไปจาก
ใจ เดี๋ยวตั้งเร่ืองขึ้นมานั้นหาเรื่องขึ้นมานี้เพื่อจะกนิจะกลืน นี่ละกิเลส ถาธรรมแลวไมมี 
เปนผูใหญเทาไรยิ่งใหความรมเย็นเปนจํานวนมากๆ ผิดกันอยางน้ี ทานจึงเรียกวาโลก
กับธรรม 

ธรรมนําโลกนําไปเพื่อความสงบรมเย็น โลกนําโลกนําไปเพื่อฟนเพือ่ไฟเพื่อ
ความฉิบหายปนป หวังจะเอาของดีมาครองเฉพาะตัวคนเดียวแลวก็เปนไฟไปดวยกนั 
ตายแลวกองกระดูกเกล่ือนไมเห็นใครเอาอะไรไป มนัตองการอันนั้นตองการอันนี้อยาก
ไดมากๆ พอตายแลวกองกระดกูมนัก็ไมเอาไปได นี่ละมันนาทุเรศ ตายแลวเหมือนกัน
หมด ไมมีใครเอาหนังหอกระดกูนี้ไปเลย ตายทิ้งนะ ทีนี้ใจก็ไปเสวยทุกขเวทนาจาก
บาปจากกรรมจากกินไมพอกลืนไมพอ รวมเปนบาปเปนกรรมมาเผาหัวใจดวงที่ออก
จากรางน้ีไปแลว เผาตอไปเรื่อยๆ อยางน้ันนะ 

รางก็เนาเฟะลงไปเปนดนิเปนน้ําเปนลมเปนไฟ สวนหัวใจที่ส่ังสมตั้งแตความ
โลภเขาสูใจกวานไมหยดุไมถอย ตายแลวเหลานี้ละกลับไปเปนไฟเผาหัวอกเจาของ เผา
หัวใจมันนั่นละ ไมมีความดีติดเลยแลวเปนทุกขทั้งนั้น แตกิเลสมันไมยอมใหดู ไมยอม
ใหคิด โลกจึงสรางตั้งแตความชั่วชาลามกว่ิงตามกิเลสอยางน้ันเรื่อยมา และจะเรื่อยไป 
ตอไปนีก้ิเลสยิ่งจะหนาแนนขึ้นทุกวัน ธรรมะนี้เทากับฝามือกัน้น้ํามหาสมุทร ธรรมะจะ
มีนอยมาก ตอไปธรรมะจะไมม ี

พูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมหัวเราะเยาะเยยกันเปนอยางน้ันนะ ถาเร่ืองของกิเลส
เอาเปนเอาตายเขาวาเลยไมรูจักพอ ยังเยอหยิ่งจองหองดวย ถาพูดเรื่องธรรมเยาะเยย
ถากถางคนอืน่ ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น ถือวาตวัเปนผูมีอํานาจบาตรหลวง นี้คือเร่ือง
ของกิเลส อยูที่ไหนๆ มนัก็เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นเราถึงไดพูดเสมอ วัดปาบานตาด
อยาใหมีนะแบบนั้น แบบเที่ยวยุแหยกอกวนคนนั้นยกตนขมทานไปนี้อยาใหมีนะ เรา
ไมเหมือนใคร ถามีเมื่อไรไลออกทันที จะไมมีคําวาวินิจฉัยใครครวญ เพราะใครครวญ
พอแลว เก็บเขามาอยูในความรูสึกภายในใจพอแลว พอเปดความรูสึกนี้ออกก็เปน
ประโยคละที่นี่ ประโยควาไง ขับกันเทานั้นเอง 

กิเลสไปอยูทีไ่หนขวางนะ อยูในคนก็ขวางหัวอกเจาของ ออกไปที่ไหนกข็วางหมู
ขวางเพื่อน ที่จะใหหมูเพื่อนไดรับความสุขความดีดวยคนที่มีกิเลสเที่ยวหายุแหย
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กอกวนนั้นไมมีทาง อยางน้ันมันก็ขยนัทํา เพราะมันไมมีอันอืน่ทํา กิเลสเต็มหัวใจมันก็
ส่ังสมแตกิเลส ถาธรรมเต็มหัวใจแลวสั่งสมแตธรรมนะ จะไมมีคําวาทะเลาะเบาะแวง
กับผูใด อยูที่ใดไปที่ใดเย็นไปหมด คิดแย็บออกไปจะไปตําหนิคนอื่น นี่ตนเหตุมัน
เกิดขึ้นจากหัวใจเจาของจะดูที่นี่ระงับดับกันที่นี่เลย ไมปลอยมันออกไปลกุลามไหมคน
อื่น นั่นละผูปฏิบัติธรรมตองดูความเคลื่อนไหวของใจตัวเอง มันคิดเรื่องอะไรขึ้นมา ถา
ไมดีใหปด สติธรรมปญญาธรรมอยูกับตัวของเราใหแกไขดัดแปลงทันที อยาปลอยให
มันลุกลาม จะเผาเปนเถาเปนถานไปหมดทั้งตัวและคนอื่นนั้นแหละ พากันจําเอานะ 
เอาละพอ 

รายการเครื่องบริโภคตางๆ นําไปสงเคราะหประเทศลาว วันที่ ๘ ปลากระปอง
ลังละ ๑๐๐ กระปอง จํานวน ๑๐๐๐ ลัง น้ํามันพืชกลองละหนึ่งโหล ๖๐๐ ลัง น้ําปลา
กลองละหนึง่โหล ๖๐๐ ลัง ขนมปง ๖๐๐ ปบ วุนเสน ๖๐๐ กลอง บะหมี่มามากลองละ 
๓๐ หอ ๖๐๐ กลอง ขาวเจาถุงละ ๑๒ กิโล ๑,๐๐๐ ถุง ขาวเหนียวถุงละ ๑๒ กิโล 
๒,๐๐๐ ถุง ผาขาวชนิดพับเล็กเปนพับๆ แลวผาขาวชนิดพับใหญนี้จะไปพรอมกันวันที่ 
๘  

(หมอสานิตยถวาย ๕๐๐ ครับ) พอพูดถงึเร่ืองหมอสานิตยนี้ ใครจะคิดวาหลวง
ตาปากบอนหรือปากเปราะก็แลวแต หมอเรานี้มักจะเยอหยิ่งลืมเนื้อลืมตัววาความรูนี้
จะเหนือพระพุทธเจาหรือไงไมรู พอเรียนเปนแพทยมาแลวนี้อึ่งอางขึ้นเลยทีเดียว อึ่ง
อางจะแขงวัว วัวคือธรรม พวกหมอไมคอยเขาวัดเขาวาไมคอยสนใจ เห็นวัดเปนของครึ
ของลาสมัยเสียมากเปนอยางน้ัน เราดนเดาไปนะ ถาผิดก็ใหมาคานเรา เราจะแกไขใหม 
จะบอกวาหมอเขาวัดเปนอันดับหนึ่งเราจะวางี้ แตถาไมเขาอยามาเลนกับเรานะ หมอ
ทั่วประเทศไทยมักจะไมคอยสนใจกับวัดกับวา อาจจะหยิ่งในความรูตัวเอง จะนําไปแขง
ความรูของพระพุทธเจาก็อาจเปนได 

วันนี้เปดเสียบาง เก็บมานานพึ่งมาเปดวันนี้ ใหหมอไดพากันพินิจพิจารณาบาง 
อยามัวแตเยอหยิ่งจองหองพองตัวหาเงินอยางเดียว ความรูที่เรียนมาแทนที่จะเปน
ความรูเจือไปดวยเมตตาตอโลกผูยากจนเข็ญใจแตเจ็บไขไดปวยวิ่งเขามาหา แลวก็คอย
แตจะกอบจะโกยเสียมากตอมาก ผูจะเปนไปดวยความเมตตารูสึกจะมีนอยมากเวลานี้ 
นี่เตือนหมอนะใหพิจารณา นี่ละภาษาธรรมพูดอยางตรงไปตรงมา เตือนหมอใหรูสึกตัว
บาง 

คนผูเจ็บไขไดปวยเขาไมอยากเจ็บไมไดอยากปวยละ คนมีคนจนใครไมอยาก
เจ็บอยากปวย ถาไมจําเปนจริงๆ เขาก็ไมเขาไปหาหมอ การที่จะเขาไปหาหมอหาแพทย
แตละคนนี้ตองตรวจตราดูเงินพอเขาหรือไมเขา สุดทายตายเปลาเขาหาหมอไมได 
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เพราะไมมีเงินใหหมอ มีมากอยูนะ ตองไดคํานึงคํานวณ ใครเจ็บไขไดปวยตองเอาเงิน
เปนตัวประกันชีวิตมาไว หมอที่จะมเีมตตาสงสารเขาบางเปนยังไงจะไมมบีางเหรอ ถา
ทราบวาเขาไมมีอยาเอาเงินเขา เราหาที่อื่นที่พอมีพอเปนพอไปตอไปมาทดแทนกันยงั
พอไดอยูนะ อยาเห็นแกไดแกกินแกกลืน โลกน้ีมันแคบที่น้ําใจแลวแคบไปหมดนะ ถา
น้ําใจมันกวางขวางนี้โลกนอยก็เปนโลกใหญ กวางขวางไปดวยความเมตตาสงสารประ
สับประสานกันไดจากความเมตตา ใหอยูเย็นเปนสุขทั่วหนากัน 

ขอฝากคํานี้ไปถึงหมอทกุหมอดวยนะ อยาเห็นแกไดแกเอา การเรียนมาก็หวัง
ผลหวังประโยชนนั้นเห็นใจ แตอยาใหเลยเถิดเทานั้นละ ใหอยูในความพอเหมาะพอดี 
คนไขเขามีหัวใจก็ใหดูเขา ควรจะรับมากนอยก็ใหดูความจําเปน ถามันจําเปนจริงๆ แต
ไมมีเงิน เอา ทุมใหเลยไมเอาสักสตางคก็ไมเปนไรแหละ ใหมันไดเห็นหมอคนนี้ๆ มีกี่
คน รักษาคนไขเขาไมมีเงิน เอา ไมเอาเลยอยางน้ี เราก็อยากไดยินมานานแลว วันนี้จึง
เปดออกมาวา อยากไดยนิ เอาละพอ ใหพร 
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