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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ไมมีธรรมชวยคนอื่นไมได 
เมื่อวานไปโรงพยาบาลไหนนะ (ภูหลวงครับ) เออ ภูหลวง ภูหลวงนี้อัตคัด ภู

หลวง ภูเรือ ภูเรือนี้อยูกลางเขาเลย อันนี้เราก็ไปสงใหเปนประจํา ภูหลวงก็เปนประจํา
เหมือนกัน เดี๋ยวนี้เราไดใหโรงละสองหมื่นๆ เปนประจําเหมือนกัน ตนเหตุก็มาจาก
โรงพยาบาลเขา วาของจากหลวงตามาสงเคราะหเมตตาใหนี้ จะทุนรายจายลงสี่พันใน
เดือนหนึ่ง โรงพยาบาลเดือนหนึ่งจายหนึ่งหมื่น ถาหลวงตาอนุเคราะหเมตตาอยางนี้ก็
เรียกวายนลงไปสี่พัน โรงพยาบาลก็จายเพียงหกพัน นี่หมายถึงโรงที่เราไป ไมไดเสมอ
กันหมด อยางโรงที่วาน้ีเขาจายเดือนละหมื่น ถาไดของจากเราไปก็จายเดือนละหกพัน 

ไปโรงตอไปเราก็สืบถามเรื่อย โรงน้ีเดือนหนึ่งจายประมาณเทาไรๆ โรงนั้นโรงนี้
ถามประมวลกัน บางโรงก็หมื่น หมืน่หา สองหมื่น สองหมืน่กวาก็มี สามหมื่น โรงใหญ
เชนอยางบึงกาฬเยอะอยูนะ แลวก็ประมวลเขามา เราเลยเฉลี่ยใหโรงละสองหมื่น ทกุ
วันนี้ใหโรงละสองหมื่นๆ ไปเลย เพื่อใหทุนรายจายลงไป โรงพยาบาลหนักมากนะ 
คนไขมีแตคนจนตรอกจนมุม ทกุอยางชีวิตจิตใจ อาหารการกิน หยูกยา มอบใหหมอ
ใหพยาบาลหมด เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลจึงตองหนัก เราก็เฉล่ียใหตามสัดตาม
สวนตามกําลังของเรา ที่ชวยโลกมนักวางแสนกวาง ถาจะใหเฉพาะโรงเดียวนี้ก็พอ วา
งั้นเลย แตนี้ไมใชโรงเดียวซิ มันทั่วไปหมด การชวยโลกก็โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งละ 
นอกจากนั้นก็มีจรๆ มา จรๆ มา มากนอยจรๆ มา แตโรงพยาบาลไมจร ประจําไปเลย 

เราสงสารคนไข ทุกอยางมอบใหหมอใหพยาบาลทั้งหมดเปนผูรับผิดชอบ ทาง
นั้นก็ตองหนกัใจ วิ่งเตนขวนขวาย เขามามอบชีวิตจิตใจทุกอยางใหเรา เราจะเมินเฉยได
ยังไง หมอตองจิตใจเขมขนดวยความเมตตาเอาใจใส พยาบาลก็เหมือนกัน มารยาท
ของหมอของพยาบาลเปนอันดับหนึ่งในการรักษาโรคของคนไขทั่วๆ ไป เราก็เคยเตือน
หมอเหมือนกัน เตือนพยาบาล เวลาคนไขเขามาเขาจะดูกิริยาอาการของหมอของ
พยาบาลกอนอื่นนะ 

ยาขนานนี้เปนสําคัญ เปนยาพิษดวย ยาขนานเอกดวย เวลาเขามาหนาบ้ึงหนา
เบ้ียวใสเขา วาเขาประเภทตางๆ เหมือนคนไมมีราค่ําราคาเลย เปนเทวดาแตตนคน
เดียวอยางน้ี ถาเปนหลวงตาบัวนี้ฝามือฟาดหนาผากแลวกลับ ไมไดรักษาก็ไมตาย
แหละ ตายก็ไปตายขางหนา กับหมอกับพยาบาลประเภทนี้ เราสอนหมอสอนพยาบาล 
ประเภทอยางน้ีอยาใหมี กิริยามารยาทตองนิ่มนวลออนหวานดวยความเมตตา ควรนา
นา ควรอาอา ควรปาปา ควรแมแม ควรนองกน็อง พยายามเต็มกําลังความสามารถ 
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เปนกิริยาที่ซึ้งถึงใจคนไข พรอมกับญาติของคนไขมาดวยเขาก็ซาบซึ้ง แมคนไขจะตายก็
ตาม คุณคาแหงความดีตอกันนี้ไมตาย วางั้นนะ เราก็สอน โรงพยาบาลก็สอน อันนี้เปน
ยาขนานเอกถึงกอนหยูกยา กิริยามารยาทของหมอของพยาบาลที่ปฏิบัติตอคนไขที่เขา
มาทุมใหเรา อยาใหเขาผิดหวัง กิริยานี้ตองน่ิมนวลตลอด 

อดเอาทนเอาหนาที่ของเราเปนอยางนี้ เราตองทําตามหนาที่เพื่อประชาชนให
เขามีความสุข ถงึเราทุกขเราก็ไมเจ็บไขไดปวยเหมือนเขาวิ่งมาหาเรา อันนั้นเขาหนัก
มากกวาเรา วาอยางน้ีแหละ อันนี้เปนยาขนานเอก จากน้ันก็วางหยูกวางยาลงไป 
มารยาทที่มีตอกันระหวางหมอ พยาบาล กับคนไขนี้เปนสําคัญมากทีเดียวที่จะไดรับ
กอนอื่น พอเขาไปหาหมอหาพยาบาล กิริยามารยาทอันนี้จะถึงคนไขกอนอื่น 

เราไปโรงพยาบาลนี้ไมใชไปธรรมดานะ แบบใครดูไมไดแหละดูเรา ซอกแซก
เขาไปถึงในครัวโรงพยาบาลนะ ไปดูครัวไปดูคนไข ไปดซูอกแซกหมดนั่นแหละ แลว
ประมวลเหลานี้มาสงเคราะหตามกําลังของเรา ที่ไปนี้ไมใชไปธรรมดา เขาถึงโรงครัว
ของคนไข ดูคนไขแลวก็ดูโรงครัว ทุกอยางประมวลมาแลวก็ชวยตามกําลังของเรา 
เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลจึงเปนอันดับหนึ่งในการชวยโลก ชวยจริงๆ ไมใชธรรมดา 
โรงพยาบาลนี้พิสดารมากกวาอยางอืน่ ทั้งรถทัง้ราทั้งเครื่องมอืแพทยทัง้ตกึบาง บางทีที่
คับแคบซื้อขยายใหอยางนี้ ซื้อใหขยายใหเร่ือยไปอยางน้ันละ เราชวยเต็มกําลัง
ความสามารถ 

ในชาตินี้เปนชาติที่เราทุมลงเต็มที่ กับบรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดน 
เราไมมีอะไรติดเนื้อติดตวั เราไมเอา เราพอทุกอยางแลวในหัวใจจากการบําเพ็ญรอด
เปนรอดตายมา ไดสมหวังเปนที่พอใจ เพราะฉะนั้นจึงวาเราพอแลวทุกอยาง จิตใจ
พอแลวเลิศเลอ ไมใชพอธรรมดา ไมเอาอะไรเลย อะไรๆ ไมมคีุณคายิ่งกวาใจที่พอแลว
ดวยธรรม ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวพอ พออยางเลิศเลอ เพราะฉะนั้นจึงไมเอา
อะไร มีอะไรมาออกหมดๆ สําหรับวัดนี้เฉล่ียใหหมดเลยไมใหมีติดเนื้อตดิตัว 

เมื่อวานนี้กับวานซืนนี้เห็นรถสิบลอเขาขนของเขามา เรามาจากน้ําบอ นี่ละไป
ไหนไปดูนั้นดูนี้นะ เดินไปนูนไปนี้เที่ยวดูนั้นดูนี้ไป พอดีผานเขามานี้ โกดังน้ีเขากําลัง
เอาของมาลง รถสิบลอเต็มรถเลยเขาโกดัง ก็เลยถาม นี่ส่ังเขามาหรือ วาส่ังเขามา รถนี้
เทาไร ทีนี้มันสัมผัสแลวนะถาม เราก็ไมเคยถามแตกอน มีแตบอกใหขนเขามาเรื่อย วัน
นั้นเลยถาม ลานกวาวางั้น รถคันนี้นะ ที่ของเตม็นี้เทาไร ลานกวาวางั้น เขาใจแลวที่นี่ 
โอ ไมใชเลนๆ นะ แตละรถๆ ส่ังเขามานี้ลานกวา อยางน้ันละชวยโลก 

น้ําใจเปนของมีคุณคายิ่งกวานํ้าเงิน เงินมีไวก็ไมเกิดประโยชนถาไมนําออกไปใช
ประโยชน ถาวากระดาษก็กระดาษ เงินเหรียญก็แรธาตุอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร 
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ออกไปนั้นเกิดประโยชน ชวยเหลือกันเต็มกําลังความสามารถในมนุษยเราที่พึ่งกัน
อาศัยกัน ไมมีใคร อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งของตนไดงายๆ ละ ตองอาศัย
ผูอื่นตลอดมา จึงตองไดชวยเต็มกําลังความสามารถ มีเทาไรเรียกวาหมด สําหรับวัดนี้
ไมใหมี ออกเปนประโยชนแกโลกทัง้น้ันๆ เราไมเอาเราพอทุกอยาง ไมมีอะไรเลิศเลอ
ยิ่งกวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน พอแลวในธรรมทั้งหลาย แลวเปนพอแบบเลิศเลอ
เสียดวย ทีนี้สงเคราะหชวยเหลือกันไป ใครที่ยังอยูในขั้นใดภูมิใด ความลําบากลําบน
ของคนมีหลายขั้นหลายภูมิ ชวยกันไปเต็มกําลังความสามารถอยางน้ันเรื่อยมาละเรา 
และจะเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันตาย ที่จะใหเก็บอะไรนี้บอกเด็ดขาดเลยวาไมมี สําหรับ
วัดนี้ไมมี อะไรออกหมดเลย เราชวยเต็มกําลัง 

การเทศนาวาการก็รูสึกจะทั่วประเทศไทย เทศนนี่ก็รูสึกจะออกหนาออกตานะ 
ตั้งแตเร่ิมชวยชาติบานเมือง เอา จะเปนผูนํา จะชวย ตั้งแตบัดนั้นมาการเทศนาวาการ
ทุกภาคทุกจงัหวัดเทศนไมหยุดไมถอยจนกระทั่งทุกวันนี้ สมบัติเงินทองขาวของไดมา
มากนอยออกชวยโลก เราไมเคยเอา ออกชวยทั้งน้ันๆ เร่ือยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ 
เพราะเห็นความจําเปนของแตละรายๆ ใครอยูทีไ่หนจําเปนเต็มตัวๆ หมด ไมวาคนมี
คนจนความจําเปนมีอยูเต็มตัว ตองมองเห็นความจําเปนของกันและกัน ที่จะชวยเหลือ
ไดมากนอย เอา ชวยกันไป เปนอยางน้ันละ 

เร่ืองธรรมนี้สําคัญมากนะ ถามีธรรมในใจแลวเย็นๆ ใจเรื่อยไป ไมมีธรรมในใจ
มันก็ชวยกันไมได คนตองมธีรรม ไมมีธรรมชวยคนอื่นไมได มีแตคับแคบตีบตันเห็น
แกไดแกเอา คดโกงรีดไถประเภทตางๆ นี้คือพวกเปรตพวกผีกินไมอิม่พอ กินเทาไรยิ่ง
หิวยิ่งโหยมากคือกิเลสกินตับกินปอดสัตวโลก ไมมีคําวาอิ่มพอ ถาแทรกธรรมปุบเขาไป
แลวความอิ่มพอมันจะมองหนามองหลัง มองเขามองเราความจําเปน ทีนี้เฉล่ียกันละ
ที่นี่ นั่นละถาธรรมมอง ธรรมมองไปเพื่อชวยเหลือ ถากิเลสมองมองเพือ่จะกินจะกลืน
จะรีดจะไถมนัตางกันนะ 

นี้พูดตรงๆ มีแตมองแบบกระจายออกหมดเลยไมมีเหลือในตัวของเรา เรามอง
แบบเมตตา ไปที่ไหนเปนอยางน้ันละ ชวยตลอดเวลาใหสุดในชีวิตของเรานี้ ชวยตัวเอง
ก็ไดชวยเต็มเม็ดเต็มหนวยเรื่อยมาแทบเปนแทบตาย เรียกวาเดนตายแลวก็มาชวยโลก 
ทีนี้ชวยโลกก็แบบเดียวกันอีก มีเทาไรหมดเลยๆ ไมมีเอา เวลาชวยเจาของก็ทุมใสเต็ม
กําลัง ผานไปไดแลวทีนี้ก็ชวยโลกเต็มกําลังความสามารถของเรา สวนโลกที่จะไดรับการ
ชวยเหลือจากเรามากนอยนั้น มันก็ตามแตจตุปจจัยไทยทานที่นําไปสงเคราะห แลวก็ลง
ในกรรมของสัตว 



 ๔

อยางไรทานทั้งหลายอยาปลอยธรรมกับใจนะ ธรรมกับใจที่มีอยูในหัวใจของคน
ใดแลวจะมีความชุมเย็นเปนสุข มีเกาะมีดอนมทีี่ยึด ถาไมมีธรรมเลยมีเทาไรก็ไมมทีี่
เกาะที่ยึด ไขวควาตลอดจนกระทั่งวันตายไมเกิดประโยชน ตายทิ้งเปลาๆ ตั้งแตเกดิมา
ไมเคยไดทําความดีงามอะไร มีแตขวนขวายหาเพื่อกิเลสตัณหาไมมีเมืองพอตายทิ้ง
เปลาๆ นะ ตองหาใหเพื่อจิตเพื่อใจของเรา เมื่อเพื่อจิตใจแลวก็ชุมเย็นๆ ออกจากโลก
นี้ไปโลกหนาก็สงาผาเผย ถาคนคับแคบตีบตันเห็นแกไดแกเอาเปนคนไปทางแคบ ไป
ไหนไมกวางขวางแหละ ไปที่ไหนแทนที่จะไดรับการสงเคราะหสงหากับไมมีใครเหลียว
แล นี่ละอํานาจแหงความตระหนี่ถี่เหนียวความเห็นแกไดของตัวเองนั้นแหละมันดัด
สันดานตัวเอง คนไหนไปมีจิตใจอันกวางขวางไปไหนไมอดอยากขาดแคลน หาก
เปนอยูในจิตนี้แหละ พากันจําเอา 

ไมมีใครพูดที่จะแมนยํายิ่งกวาพระพทุธเจา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ 
ไมมีผิดมีพลาดคือศาสดาองคเอกสอนโลก กิเลสสอนนี้มีตั้งแตเร่ืองหลอกลวงตมตุน
ตลอดมา ธรรมนี้สอนอยางตรงไปตรงมา ใหพากันจําเอา วันนี้ก็เอาเทานี้ละ วันนี้กะวา
เที่ยงถึงจะออกไปบานแพง กะวาเที่ยงออกวันนี้ จะพักสักหนอยเสียกอน ทีนี้จะใหพร 
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

