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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ผีใหญมาหา 
 วัดถ้ําสาริกานี้แตกอนเราเคยขึ้น เดี๋ยวนี้ขึ้นไมไดแลว วัดถ้ําสาริกาแตกอนขึ้นบน
หลังเลย ขึ้นเที่ยวตอจากนั้นมาขึ้นไมได ไปที่เขาสรางมณฑปหรืออะไร ตอจากนั้นก็จะ
ไปไมไดละ เมื่อไปไมไดแลวตกลงก็เลยไมไป เราอยูหนองผือทานเคยเลาเร่ืองจิตของ
ทานสวางไสว ปรากฏผีใหญมาหา เราเขียนประวัติทานไดเห็นหรือเปลา เขียนในประวัติ
ของทานนะ ผีใหญมาจะมาทําลายทาน แบกตะบองใหญมา ทานอยูถ้ําสาริกา ทีนี้มันมา
เขากันกับของเราตอนเราอยูหนองผือ ผิดกันตั้งแตไมมีผีแบกตะบองมาจะตีเทานั้นเอง 
เร่ืองความสวางไสวนี้ โอโห เกิดมาก็ไมเคยเห็น อยูหนองผือ 

จิตเวลามันจะเปน เราก็พิจารณาอยูแลวละ ธรรมก็อยูที่จิต จิตก็อยูที่รู มันก็รูกัน
อยูนี้แตไมรูส่ิงที่แปลกประหลาดอัศจรรย อยูหนองผือวันนั้นรูเสียแลวนะ ไมคาดไมฝน
เลย ถึงกับตองไปกราบเรียนพอแมครูจารยในค่ําวันหลัง กลางคืนเปนแลว วันหลังตื่น
เชามาตอนค่ําก็ขึ้นหาทานเลย นั่นละถามันเหมือนกันถึงกันแลวมันสนุกดวยกนั ทานก็
รูสึกวาเปนความตื่นเตนมากกับเรื่องความรูของเราที่แสดงออกไปเลาถวายทานฟง โห 
ทานรูสึกตื่นเตนเมตตามากอยูนะ 

แปลกตรงทีว่าของทานมีผีแบกตะบองเหล็กมาจะมาตีทาน แตเราไมมี มีแตมัน
วางหมดเลย ของทานวางแลวยังมีผีมา เราก็ยังเขียนไวในประวัติของทานไมใชเหรอ ผี
ใหญตัวนี้นะ อํานาจครอบหมดนครราชสีมา นครนายก ปราจีนบุรี อํานาจของผีเปน
ใหญทั้งหมด ครอบหมดเลย เวลาเขาลงทาน เขามอบตัวถวายเปนลูกศิษยของทาน
เรียบรอยแลวเขาก็เลาใหฟงเร่ืองอํานาจของเขา นครราชสีมา นครนายก ปราจนี ดู
เหมือนสระบุรีหรือที่ไหนดวย อํานาจของผีตัวนีล้ะ นั่นเห็นไหมละ ก็ไมมีใครรูใครเห็น 
ครั้นเวลาจะรูจะเห็นระหวางผีกับพอแมครูจารยมั่นรูเห็นกัน มาถวายตัวเปนลูกศิษย
แลวก็บอกวา เขาเปนใหญทั้งหมดในแถวนี้ ชี้อะไรเปนอันนั้นเขาวางั้น อํานาจของเขา
มากทีเดียว 

พอเขามาถวายตัวเปนลูกศิษยทานแลวเขาก็เลาใหฟงทกุอยาง นี่ละที่ทานสวาง
จาขึ้นมาครอบไปหมดเลย แลวก็มีผีใหญแบกตะบองเหล็กมาจะมาตีทาน เอา ตะบอง
เหล็กถาเกงกวาธรรมแลว เอาตีเลย ทานวางั้น ถาไมเกงกวาธรรมอยาตีนะจมนะ ลง
นรกทั้งปจจบุันทั้งอนาคตนะ จะจมตัง้แตบัดนี้ตอไป วาใหผีนะ ธรรมทานแสดงออกรับ
กัน ไมใชทานออกธรรมดาเรา คือความรูภายในกับความรูของผีมันตอนรับกัน ผีแบก
ตะบองมา ตะบองเหล็ก โอย ยาว แบกมาจะมาตทีาน 
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ทานไลเบ้ียนะ ตะบองเหล็กนี้มีคุณคาเทาไร มีราคาเทาไร แลววิเศษวิโส
อะไรบาง แลวธรรมละ นั่นทานยกธรรมขึ้น ถาเกงกวาธรรม เอา ตีเลย ถาไมเกงกวา
ธรรมอยาตี จะจมลงนรกในเดี๋ยวนี้ ทานวางั้น ซัดกันขาศึก ระหวางธรรมกับกิเลสซัดกัน 
ทานเลาใหฟง โอย ชัดเจนมาก เวลามันจนตรอกจนมุมจริงๆ คนเราไมไดโงตลอดไป
นะ เราเคยมาพูดเสมอ เวลามันจนตรอกจนมมุมันจะหาทางออก สตปิญญาจะมาเอง
รวดเร็วทันใจแกเหตุการณไดทัน อยางพอแมครจูารยมั่นเหมือนกัน ถึงกาลเวลาเขาหัว
เล้ียวหัวตอสละชีวิตซัดกนัเลยแลวจิตลงผึงเลย นั่นเห็นไหม สวางจาครอบโลกธาตุ 

นั่นละเวลาจนตรอกจนมมุมันหาทางออกจนได จากน้ันก็ผีใหญเขามา แบก
ตะบองเหล็กมาจะมาตีทาน ตะบองเหล็กนี้มีคุณคาเทาไร มีราคาเทาไร เลิศยิ่งกวาธรรม
ไหม ถาไมเลิศกวาธรรมอยามาตี ไมงั้นจะไมพนนรก สุดทายผีหมอบสูธรรมไมได เวลา
ทานเลาใหฟง โอย เรารูสึกวาตื่นเตน ก็ทานเลาเองรูเองเห็นเองมาเลาใหฟงเองใน
โอกาสอันควร ทานไมไดเลาอยูเร่ือยนะ เวลาไปสัมผัสออกมาปบทานก็เลา ทานเลาเอง 

เหตุที่จะเปนนี้ก็คือวาทานเปนโรคอะไรทองของทานนะ แลวยานี้เปนยา
สมุนไพรหาไดทั่วไป ตามเหลานี้ก็หาไดยาสมุนไพร เวลาทานไปพักอยูที่นั่นพวกยา
สมุนไพรก็มแีถวนั้น โรคกําเริบก็เอายาเหลานั้นมา พาโยมไปหามา ก็ยาชนิดเกานั่น
แหละ บทเวลาจะเปนมันไมไดเปนหยกูเปนยาอะไรเลย มีแตถายเรื่อยๆ แตกอนพอฉนั
ยานี้ลงไปมันจะระงับ ทานวางั้น จากนั้นก็ตัดสินใจเอากันใหญละ นั่นเห็นไหมบทเวลา
จนตรอกจนมุม ที่ทานนั่งเปนวงนะ 

เราไปเราขึ้นไปดูจริงๆ คอืที่ทานนั่งมนัเปนวงกลมหลุมอยางนี้ วงกลมหลุมใหญ
ดูเหมือนประมาณสักเมตรกวาละมัง เปนหลุมลงไปนูน ทานนั่งอยูปากหลุม ถามัน
เผลอใหมันตกนี้ละ ฝงกันที่นี่ทานวางั้น เวลามันถายเต็มที่แลวปลอย เอาจะไหล ไหล
ออกเลย เร่ืองจิตกับธรรมไมมกีารปลอยกัน ตายอยูกับธรรม ซัดกันเลย เวลาจนตรอก
จนมุมจิตมันพิจารณาพอรอบเทานั้นผึงเลยทานวา พอผึงเทานั้นหลุมหลิมอะไรไมมี 
เปนอากาศธาตุวางไปหมดเลย นั่นละที่เห็นผีมาหาทาน แบกตะบองมา  พอวางมันไม
วาง มีผีใหญตัวหนึ่งมาจะมาตอยกับทานสูกับทาน 

ทานก็ยกขึ้นมา ตะบองเหล็กนี้กับตัวเราเองอะไรเลิศกวาธรรม ถาเลิศกวาธรรม 
เอาใหตีเลยนะ ทานบอกใหตีเราเลย ตีเราก็เทากับตีธรรม ตีเลย ถาไมเลิศอยาตี จะจม
ลงนรกเร็วๆ นี้นะ ซัดกันไปซัดกันมาผีหมอบ ผีใหญตัวนั้นหมอบ หมอบแลวก็ถวายตัว
เปนลูกศิษย เขาก็เลาเร่ืองอํานาจของเขา เพราะฉะนั้นเรื่องลึกลับมันจึงมใีนบุคคล มีอยู
ทั่วไป อํานาจอยางน้ีแหละ เราไมเห็นมันเปนอยูลึกๆ ลับๆ ทีนี้พอผตีนนั้นมอบกาย
ถวายตนตอทานแลวก็เลาอํานาจของตัวเองของผนีั้นใหทานฟง 
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ในจังหวัดนครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี ภูเขาเหลานี้อํานาจของแกครอบ
ไวหมด แกชีแ้รงเปนแรง ชี้กาเปนกา กับบรรดาผีทั้งหลายที่เปนบริษัทบริวารทาน ทาน
ชี้ยังไงเปนอยางน้ัน วางั้นแหละผีตัวนี้นะ เวลาลงใจแลวก็มาเลาใหทานฟง ทานอยูไป
เถอะ เร่ืองผอีะไรเหลานี้ไมใหญกวาผม ผมใหญกวาผีเหลานี้ ใหทานอยูสบาย ผีเหลานี้
เปนลูกศิษยหลวงพอหมดแลว ทานก็อยูสบายๆ จิตทานลงสวางจา นั่นละที่วาเห็นผีตัว
นั้นมา ที่มาเลานี้มันมาเกี่ยวกัน ทานรองโกกขึ้นเลยนะ ก็มันไมเคยเปนมันเปนขึ้นมาจะ
ใหวาไง 

ไมไดวัดรอย อยูหนองผอืนะ แตมนัไมเห็นผีเทานั้น ผิดกันตรงนี้ ผิดกันอัน
เดียว ที่ผีแบกตะบองเหล็กมาไมเห็นของเรา พอพิจารณา เวลามันจะเปนมันไมยากนะ
เกาะติดๆๆ จับปุบๆ พังลงๆ แลวพังหมดเลยที่นี่ จาเลยครอบโลกธาตุในวัดหนองผือ 
โอโห จิตเราทําไมถึงอศัจรรยถึงขนาดนี้ นั่นละเปนครั้งแรกในชีวิตที่จิตไดรับความ
อัศจรรยในคืนวันนั้น ครอบหมดเลยนะสวางจา แตไมเห็นผี พอวันหลังมาก็มาเลาถวาย
ทาน โห รูสึกทานตื่นเตนมาก ไมมีอะไรผิดกันเลยกับเราเปนทานวา ผิดกันตั้งแตผีใหญ
เทานั้น ทานมหาไมมีผี ผมมีผ ี

เวลามันเปนมันอาจหาญนะ ก็มนัประจักษอยูในหัวใจจะไมอาจหาญไดยังไง 
ขอใหมันเปนขึ้นเถอะนะ ดังพระพทุธเจาตรัสรูเปนศาสดาเอกของโลก ใหใครมาเปน
สักขีพยานทีไ่หนไมม ี ความรูความเห็นที่เปนธรรมอันเลิศเลอน้ีประกาศลั่นขึ้นมาใน
หัวใจ สอนไดหมด เทวดา อินทร พรหม สามแดนโลกธาตุอยูในพระโอวาท ในอํานาจ
ของธรรมแหงศาสดาทั้งหมดเลย เปนอยางน้ันละ ธรรมอยูกับใจ ใจกับธรรมเปนอัน
เดียวกันแลวมีฤทธิ์มาก 

เราเลาใหทานฟง โห ทานรูสึกเมตตามาก ตื่นเตน แตไมเจอผเีหมือนผมทานวา 
นอกนั้นเหมือนกันหมด แนะเวลามันเปนเราก็อาจหาญที่จะพูดมันเปนเต็มหัวใจเรา 
ทานก็ฟงดวยความตื่นเตนเมตตามาก คุยกันเสียงทานลั่นเลย เวลามันเปน ก็เทานั้นละ
เราหนเดียวไมเปนอีก ทานก็บอกทานเปนหนเดียวไมเปนอีก เราก็ไมเสียดาย ทีแรก
เสียดาย ถูกทานขนาบเอาแลวก็เลยหยุดเสียดาย พอตอไปจะทําใหเปนอยางน้ันอีก ขึ้น
ไปเลาถวายทานวาไมเปนอยางน้ันอีก 

มันเปนบาหรือ ขึ้นใหญเลยที่นี่ เอาใหญนะ นึกวามันหาธรรม มันหาบาหรือ มัน
เปนแลวมันก็ผานไปแลว อะไรที่เปนไปมันก็ผานไปๆ ไปยุงกับมันทําไม ส่ิงที่จะรูจะ
เห็นซึ่งจะเกิดขึ้นในวงปจจุบันแหงความเพียรของเรามีอยูมากมาย ทานวางั้น เพียง
เทานี้นะ อะไรที่รูที่เห็นใหผานไปๆ ทานสอนเรา คือเราอยากใหเปนอยางน้ันอีก มาเลา
ใหทานฟงทานดุใหญเลย จากน้ันมาเราก็ไมหาอีกแลว หาแบบบาน่ัน มันจะเปนขึ้น



 ๔

แบบไหนก็แบบทานวา วันนี้ขึ้นแบบนี้ๆ เร่ืองใจกับธรรมเปนของอศัจรรย ใครจะมา
คาดธรรมไมไดนะ คาดธรรม คาดกรรม กรรมดีกรรมชั่วอยาคาดนะ เหนือทุกอยาง 

สัตวในโลกนี้ นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอานุภาพใดที่จะเหนือกรรมดีกรรมชั่วไป
ได กรรมดีกรรมชั่วนี้มีอํานาจมากที่สุดครอบแดนโลกธาตุ ทานวางั้น บาลีมีอยางน้ัน 
เวลาแสดงขึ้นมานี้ โห อัศจรรยทุกอยางเรื่องจิต ขอใหบําเพ็ญเถอะนะ นี่เรามาเลาให
ฟงเพียงเอกเทศ ไมใชเพียงเทานี้นะ เลาใหฟงเพียงเอกเทศพอไดเปนคติเครื่อง
เตือนใจ และเปนกําลังใจของผูบําเพ็ญวาธรรมมีอยูตลอดเวลา อกาลิโกๆ มีอยูขอให
ขุดคนเขาไปเถิด เมื่อถึงขั้นที่จะควรรูปดไมอยู รูๆ  ทานวา อกาลิโกๆ ทั้งบาปทั้งบุญมี
อยูตลอดเวลา คนหาบาปเจอบาป คนหาบุญเจอบุญ มีอยูเสมอกันหมด 

ภาวนาละเปนของอศัจรรยมาก อะไรๆ จะใหเปนของอศัจรรยยิ่งกวาจิตกับ
ธรรมไดสัมผัสสัมพันธกนัแลวออกรูในสิ่งตางๆ เราไมเคยรูเคยเห็นก็ตามยอมทันทีเลย 
ก็ความรูอยูกับเจาของ ความเห็นอยูกับเจาของ ประจักษอยูนี้จะไมเชื่อไดยังไง มันก็
ยอมรับ เมื่อยอมรับแลวพูดใหใครฟงก็พดูดวยความอาจหาญชาญชัยที่ประจักษกับ
หัวใจ ดังพระพุทธเจาทานเปนศาสดาทานหาใครมาเปนพยาน ไมมีใครเปนพยาน รู
ประจักษแลวพอๆ นี่ละธรรม ขอใหภาวนากัน 

เราพูดจริงๆ เราอยูดวยความออนใจนะ ถาจะใหพูดถงึเร่ืองการแนะนําส่ังสอน 
ออนใจมากนะเรา เราทนไปเฉยๆ แหละ นานๆ จะวากขึ้นสักทีหนึ่งเมื่อทนไมไหว มัน
ขึ้นชองนั้นขึน้ชองนี้อันฟนอันไฟเผากันนะ นึกวามาสั่งสมอรรถธรรมในวัดในวา มัน
กลับมาสั่งสมแตกองฟนกองไฟเผากนั พอเห็นหนากันปากออกแลว คนนั้นไมดีอยาง
นั้น คนนี้ไมดีอยางน้ี ตฉิินนินทาลั่นไปหมด เจาของไมดียังไงไมดูแลวจะเห็นธรรมได
ยังไง ถาดคูวามเคลื่อนไหวของเจาของของจิตดวงนี้จะรูทันที แลวจะระงับดับเรื่อง
เกี่ยวของกับคนอื่น คนอื่นดีหรือไมดีก็ตามมันจะระงับเขามาทันที เพราะตัวนี้เปนตัว
เหตุ ตัวเปนอันธพาลตัวนี้ พอตีตัวนี้เขามาแลวเรื่องอันธพาลสงบเงียบ เร่ืองเหลานั้นก็
ไมมี พากันจาํเอา 

มาปฏิบัติตอกันหาตั้งแตเร่ืองแตราวใสกัน นินทากาเลกันมันเกิดประโยชนอะไร 
คนนั้นไมดีอยางน้ันคนนี้ไมดีอยางน้ี เจาของเปนยังไงไมดูเจาของ มันแสดงอยู
ตลอดเวลาความคิดความปรุง มันสายอยูตลอด ถาสติปญญามีตีเขาไปๆ มันจะออกมา
ไดยังไง สักเดี๋ยวมันก็เห็นอันธพาลอยูในตัวเอง จากน้ันก็สงบเทานั้นเอง พากันจําเอา
นะ เหลานี้ไดผานมาหมดแลวที่มาสอนนี่ เราจึงเฉยเลย ใครวาอะไรมันรูหมดก็มันผาน
มาหมดแลว ดีชั่วประการใด ติฉินนินทากันแบบไหนๆ รูหมด มันออกจากใจ หัวใจ
เหมือนกัน มันเคยแสดงลวดลายของความชัว่ชาลามกความเปนอันธพาลมามากตอ
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มากแลว ธรรมตีหัวมันลงมันหมอบแลวทีนี้ธรรมออกละทีน่ี่ กิเลสประเภทนั้นออก
ไมไดแลวก็สนุกฟงซิ ฟงปากอมขี้มันพนขี้ใสกัน ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้อจิฉาบังเบียด ขี้
แยงขี้ชิง ชงิดีชิงเดน มันพนออกไป มันก็สนุกฟงละซิแตขี้เกียจฟง เขาใจไหมละ 

โห เลอะๆ เทอะๆ เร่ืองภาวนาเปนคําสอนของศาสดาองคเอกไมมีใครเสมอ ก็
ไมมีความหมาย สูกิเลสไมไดแลว กิเลสเปนเหมือนกองมูตรกองคูถขึ้นเหยียบธรรม 
ธรรมไมมีความหมาย เทิดทูนกองมตูรกองคถูขึน้บนหัวเหยียบธรรมลงไป ดวยการ
ตําหนิติเตียนคนอื่น คือการเหยียบธรรมเหยียบตัวเอง ใหรูตัวเองซิ เอาละวันนี้พูด
เทานั้น พากันจําเอา นี้ก็ออกแลวพูด ใหพากันฟง ธรรมเปนอยางน้ันละ ธรรมทานไมมี
อะไรนะ ทานไมมีหนักอกหนักใจกับใครตอใคร ตัวของทานทานก็ปลอยหมด ปลอย
ขางนอกปลอยขางใน ปลอยขางนอกส่ิงที่เกี่ยวของกับใจปลอยหมด ตวัใจเอง ความรู
ของตัวเองปลอยตัวเอง อุปาทานในจิตปลอย ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง นั่นละวางที่นี่ วาง
สุดขีด 

ไมมีใครจะวางยิ่งกวาพระพุทธเจาพระอรหันตทาน ทานปลอยหมด วาง วาง 
พวกเรามีแตแบกแตหามมันไมไดเร่ืองไดราว อยูนี้เราก็สอนคนมามากตอมาก จนอิด
หนาระอาใจทุกวันนี้ ผลออกมามีแตเร่ืองฟนเรื่องไฟเผากันๆ คนนั้นดีอยางน้ันคนนี้ดี
อยางน้ี มาเลาเร่ืองคนนั้นดีคนนี้ดีมาใหเราฟงสักหนอย เออ สมเจตนาที่เราอุตสาห
พยายามสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย เสียสละเปนตายมาสอนหมูเพื่อน เราไปประกอบ
ความพากเพียรอยูในปาในเขาจะเปนจะตายใครรูเราเมื่อไร แลวธรรมเหลานี้ไปรูในปา
ในเขานะ เวลาจนตรอกจนมุมขึ้นมามันรูขึ้นภายใน แลวออกมาสอนโลก โลกมีแตฟน
แตไฟมีแตมตูรแตคูถ กบัธรรมนี้มันเลยเขากันไมได ออนใจนะเรา 

ใหพากันเห็นอกเห็นใจกันนะอยูดวยกัน ใจเขาใจเรามีเหมือนกัน ใหวัดดูใจเรา
วัดดูใจเขา คิดเรื่องของเขากับมาคิดเรื่องของเราใหทันกันๆ ถาอยางน้ีแลวจะไมออก
แสดงฟนไฟเผาไหมกัน ไมเผา ถาตางคนตางใหทันกับกระแสจิตของตัวเองแลวจะไม
แสดง เอาละพอเหนื่อยแลว 

วันนี้เปนวันเสาร ธรรมดาวนัเสารเราจะไมไดไปโรงพยาบาล จะไปตามวัด ไป
ตามวัดก็ขนของเต็มรถแลวไปเทปวะๆ ไปใหนะ เราไมไดไปเอา ไปวัดไหนก็ไปให
ทั้งน้ัน เขาโรงพยาบาลก็ไปให ใหแลวเขายังมาขอเราอีก กเ็อามาใหแลวมาขออะไรอีก 
ดุ อันนั้นขาดอันนี้ขาด เครื่องไมเครื่องมอืขาดพอเห็นเราไป เขาไมสนใจที่เราใหนะ เขา
สนใจที่เขาจะขอ มันขาดเหลือตั้งแตเรายังไมไป พอเจอหนาปบ ขาดอันนั้นขาดอันนี้ยุง 
เราก็ดุ ดเุทาไรก็สูเขาไมได เพราะอํานาจความเมตตา เอามาก็มาพิจารณา เดี๋ยวๆ เอา
ให อยางน้ันละเมตตา 
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(มาจากเพชรบูรณฮะ มาถวายปจจัย) เพชรบูรณนี้ก็ไดเขาแลว เขาโรงพยาบาล
เพชรบูรณก็เขาไปแลว ชวยไมนอยนะเพชรบูรณ ชวยเยอะ พิษณุโลก เชียงใหม ชวย
เยอะ ตา หลายลาน พิษณุโลก เชียงใหมใกลเคียงกัน จากน้ันก็ยอนมาทางเพชรบูรณ 
มาทางบุรีรัมยมาทางนี้ หมดไปเทาไรรอยเทาไรลาน เฉพาะตานะ ๑๓๐ กวาลาน 
สําหรับเวียงจันทนใหแลว ๓๐ ลาน นี้ก็คิดวาจะตอชวยไปอีก เราสงสาร คิดไวแลว
ภายในหัวใจเต็มใจดวย ยังแตจะแสดงออกเทานั้น โรงพยาบาลเราจะไปเที่ยวดโูรง
ไหนๆ โรงพยาบาลเขานะ ตรงไหนบกพรองตรงไหนควรสรางตึกใหจะสรางใหๆ 
ตลอดถงึเครื่องไมเครื่องมือ เรากําลังเร่ิมออก 

พอดีเขาวาไขหวัดนกมันมาเปนที่นั่น เรากลัวไขหวัดนกเราก็หงายกลับมา จากน้ี
ไปก็ใสนูน ไปทางแมฮองสอน ไปทางไทยใหญทางโนนขาดแคลน ของที่เรากําลังจะยก
ไปเวียงจันทนทั้งหมด ยกไปทางแมฮองสอนทัง้หมดเลย ไปใหคณะพวกไทยใหญทีจ่น
ตรอกจนมุมใหหมด ออกจากเวียงจันทน ไมไดเขาเวียงจันทนออกไปทางไทยใหญ พอ
กลับมาไมกีว่ันขนไปอีก ใสรถเต็มรถไปทางเชียงใหม คือทางไทยใหญทางแมฮองสอน
นะ คราวนี้ไปทางเชียงใหมไปทางจังหวัดไหนบางหลายจังหวัด ๕ คันรถ รถสิบลอเต็ม 
เครื่องกระปอง สวนไปทางไทยใหญตั้ง ๑๐ คันรถกวานะ มีแตของดีๆ  ทั้งน้ัน เครื่อง
กระปองๆ พึ่งมาพกัเดีย๋วนี้ ยังไมไดไปไหนละที่ใหญๆ อยางน้ีไมไดไป 

เราทําใหพอใจเรา อํานาจแหงความเมตตานี้ไดทําเทาไรมันยิ่งเบิกกวางออกๆ 
แทนที่จะตีบตัน ไมสบายใจวาไดใหไปหมดตัวเองไมมีนะ ใหไปเทาไรยิ่งเปดกวางๆ 
ออก เบิกกวางออกเร่ือย เปนอยางน้ันละหัวใจนี่ เพราะฉะนั้นมันถึงทําได อยางที่เราทํา
นี้ใครจะทําได ไมใชคุยนะ ก็มีเทาไรมันออกหมดๆ ใครทําไดแบบออกหมดนี่ เราทําได 
อยางน้ีนะ อํานาจของใจอํานาจความเมตตา มองไปที่ไหนๆ ก็จิตมันไปดวย สติปญญา
ไปพรอมๆ กันมองไป มนัจึงจับไดละซิ 

เห็นเขาขายของอยูตามถนน จอดรถ แนะอยางน้ันนะ พอไดแคไหนก็เอา จอด
รถ เขาเอามอเตอรไซคหรืออะไรใสสินคาเล็กๆ นอยๆ ของเขานั่นละไป จอดรถปบลง
ไปซื้อเขา ไมเอามากละเอาเล็กนอย แลวก็เอาเงินกอนใหเขา อยางนอยไมต่ํากวาหน่ึง
พันละถาลงไดจอดแลว อยางนอยตองเปนพนัหนึ่งขึ้นไปให เราก็เอาของสักชิ้นหนึ่ง
เทานี้พอ ไปอยางน้ันเรื่อย มันเปนอยูในหัวใจจะวาไง ไฟเขียวไฟแดงเหมอืนกัน พอไฟ
เขียวเราเปด ไฟแดงขึ้นแลวพวกแมคาแลวพวกขายดอกไมเขารออยู จอดปบนี้เรียกเขา
ไป เอาเงินใหแลวดอกไมไมเอา เขาใจไหม ไปเลยๆ 

ไปที่ไหนเขารูหมดละพวกแมคา เขาขายดอกมงดอกไมรูหมดหลวงตาไปไหน 
มันเปนอยางน้ันจะไมใหเขารูไดไง ไฟแดงก็ตาม พอผานไปนัน้ปบจอดเลย แลวโบกมือ
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ใหเขาไปเอา แลวคอยไปทีหลัง เปนอยางน้ัน แมที่สุดไปกบัพวกรถนํา รถนําของเรา
สวนมากมี ต.ช.ด. ไป ไปบอกไวแลววาไปถึงที่นั่นๆ ใหจอดรถกอน บอกเทานั้นละ ถึง
ไฟแดงตรงนั้นใหจอดรถ ไปเราก็รอดู พอไปเขาก็จอดรถปบ เรียกพวกนี้ๆ มา มีเทาไร
ใหๆ เชนดอกไมอยางนอยคนละสามรอยๆ ใหๆ อยางอื่นใหๆ เร่ือย เปนอยางน้ัน 

ใหเทาไรมันเปนอยางน้ันในจิตนี้มันจะยิ่งเบิกกวางๆ เบิกออกนะ แทนทีจ่ะตีบ
ตันวาอดอยากขาดแคลนมันจะคิดอยางน้ันไมมี มีแตเบิกกวางออกๆ อยางน้ันนะ 
เพราะฉะนั้นพระเวสสันดรทานถึงเวลาใหทานจะมาควักลูกตาเราก็จะให มันก็เขาใน
ลักษณะนี้แลว มันไมมีอะไรเสียดาย ใหไดหมดเลย มันมาเขากันแลว การพูดอยางน้ีเรา
ไมไดวัดรอยพระเวสสันดร มันใกลเคียงกับจุดไหนก็บอกวาใกลเคียง ลักษณะนี้มนั
เหมือนกัน การใหไมมีอดัมีอั้น 

(หลวงตาครับ ๑๗ โรงพยาบาล เครื่องมือตาอยางเดียว รายชื่อโรงพยาบาลที่
ไดรับเมตตา เฉพาะเครื่องมอืตา รวม ๑๗ โรงพยาบาล ๑. โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี 
๒๐ ลานบาท ๒. ศูนยปนปว นครเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาชนลาว ๓๐ ลานบาท 
๓. โรงพยาบาลบุรีรัมย ๖ ลานบาท ๔. โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม ๘ ลาน ๑ แสน
บาท ๕. โรงพยาบาลศรีนครินทร ขอนแกน ๖ ลาน ๘ แสนบาท ๖. โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่นบาท ๗. โรงพยาบาลอุตรดิตถ ๔ ลาน 
๓ แสนบาท ๘. โรงพยาบาลจังหวัดเลย ๙ ลาน ๖ หมื่นบาท ๙. โรงพยาบาล
หนองบัวลําภู ๒ ลาน ๕ แสนบาท ๑๐. โรงพยาบาลพระอาจารยฝน สกลนคร ๕ ลาน ๕ 
แสน ๒ หมื่นบาท ๑๑. โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม อุดรธานี ๓ ลาน ๙ แสน ๒ 
หมื่นบาท ๑๒. โรงพยาบาลหาดใหญ สงขลา ๙ ลานบาท ๑๓. โรงพยาบาลเพชรบูรณ 
๖ ลานบาท ๑๔. โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๒ ลาน ๒ แสนบาท ๑๕. 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ ๑๗ อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ลาน ๘ 
แสนบาท ๑๖. โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม ๒ ลาน ๕ แสนบาท ๑๗. โรงพยาบาลสัตว 
คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒ ลาน ๗ แสน ๕ หมื่นบาท รวมทั้งหมด ๑๗ 
โรงพยาบาล เปนเงินทั้งส้ิน ๑๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาทครับ) 

๑๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท หมายถึงตาลวนๆ ตาอยางเดียวไมไดนับอยางอื่น นี่
เฉพาะตาอยางเดียว ๑๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะตาอยางเดียว อยางน้ันละ ใหพรนะ 
นี่ประกาศ ที่พูดใหพี่นองทัง้หลายฟงน้ี เพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ วาทานเสียสละเพื่อ
อะไร เพือ่ประโยชนแกสวนรวม เราก็อยูในขอบขายแหงความจําเปนเชนเดียวกัน อาจ
เกิดในวันใดเวลาใดก็ได ใหคิดเอาไวๆ เวลาจําเปนมาใหชวยเหลือกัน เขาใจหรือเปลา 
มีเทานั้นละ ใหชวยเหลือกัน 
 



 ๘

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

