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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ชวยโลกดวยความพอ 
 

 (โรงพยาบาลศูนยอุดร กราบขอเมตตาเครื่องเอกซเรยชวยผาตัด ๑ เครื่องครับ) 
เอาสั่งใหมไดเลย บอกหมออวนก็ได ทางโนนไมตองเปนกงัวลละนะ ทางนี้จะสั่งใหเลย 
โรงพยาบาลศูนยนี้ไดชวยมากจริงๆ ฟงแตวาศนูยเปนไร มาทุกทิศทกุทาง จุดศูนยกลาง 
จึงไดชวยมากโรงพยาบาลอุดร เครื่องมือสําคญัๆ ทั้งน้ัน เฉพาะอยางยิ่งตานี้เรียกวา
สมบูรณแบบเลยไมใหบกพรอง เราเปดอกเลย เครื่องมือทําตานี้อะไรบกพรอง หรืออะไรที่
ควรจะซอมใหรีบซอม ถาซอมไมไดใหส่ังใหมเราวางี้เลย แลวเคร่ืองมอืทั้งหมดสําหรับ
เครื่องตานี้ หมอมีความตองการอะไร มีความจําเปนอะไรใหส่ังเลย ไมตองมาขออนญุาต
จากเรา ส่ังมาแลวเคร่ืองมือมาถึงแลว หมอตรวจคุณภาพสมบูรณแลวจึงคอยสงบิลไป ก็
ปฏิบัติอยางนั้นเรื่อยมา พอสงบิลมาถึงเราก็แนใจวาทางโนนเรียบรอยแลว บิลมาน้ีบริษัท
ไหนๆ จายเงินทางนูนๆ เลย เอาละเขาใจกันแลว ส่ังใหมเลย ก็มีเทานั้น 

ตนเหตุที่จะไดชวยโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องตาที่โรงพยาบาลศูนยนี้ ก็เพราะตาเรา
ไปผาที่กรุงเทพ พอไปผามาแลวเห็นคุณคาของตา สวางขึ้น มาอยูในวัดเพียง ๓ วันเทานั้น 
พูดตามความจริง นิสัยเราเปนอยางนั้นนี่นะ เอาจริงเอาจังมากวางั้นเถอะ มาจากกรุงเทพ
มาถึงวัดได ๓ วันเขาโรงพยาบาลศูนยเลย เชิญหมอมาประชมุกันเลยอยางรีบดวนเกี่ยวกับ
เร่ืองตา เราบอกอยางน้ีเลย สรุปเลยวาตานี้เราจะใหทั้งหมด ใหส่ังไดเลย เครื่องมือตาให
ส่ังมาทั้งหมด แลวหมอละ ถาส่ังมาทั้งหมดนี้หมอจะพรอมไหม เวลานี้ยังไมพรอมเพราะ
เครื่องมือยังไมมี เอา ถาไดเครื่องมือแลวครบไหม ครบ ถางั้นเอาเลย เรียกวาใสกันตูมเลย 
หมอครบ เครื่องมือใหครบตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ ๒๕๓๐ นะเราไมลืม เราผาตาป 
๒๕๓๐ มาอยูวัดได ๓ วนัเขาโรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลศูนย ไปตกลงกนักับหมอเพราะ
เห็นคุณคาของอันนี ้

เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลศูนยเราจึงเรียกวาสมบูรณเร่ืองเครื่องมือตา เพราะเรา
ปวารณาไวเรียบรอยแลว คือใหหามาอยางสมบูรณ ไมตองบอกเรา ไมตองมาขออนุญาต
จากเรา ที่หมอเห็นสมควรในเครื่องมือตาแลวใหเอาตามนั้นเลย ก็ปฏิบัติมาอยางน้ี กับตึก
รวมเมตตาก็เหมือนกัน เราก็ปวารณาไวหมด พอเสร็จแลวอยูไมกี่ปแหละ มันสองชั้นมาขอ
เพิ่มอีกเปนสามชั้น เอาชางมาดูเขาบอกไมได แบบเขากําหนดไวเพียงสองชั้น ทานน้ําหนัก
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ไดเทานั้น ตกลงก็เลยไมไดที่จะตออกีชั้นหนึ่ง เมื่อไมไดเราก็เลยปวารณาไว มีความจําเปน
อะไรจะสรางอะไรขึ้นแถวนี้เราใหทั้งนั้นๆ ตั้งแตบัดนั้นมา ตึกมีความชาํรุดทรุดโทรมที่
ตรงไหนๆ เราใหหมดจนกระทั่งบัดนี้ ปวารณาจนกระทั่งวันเราตาย 

โรงพยาบาลศูนยเรานี้ที่สมบูรณก็คือเครื่องมือตา เราบอกไวแลวไมใหบกพรอง ให
หามาอยางสมบูรณเลย เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเคร่ืองมือไมเห็นเครื่องมือกต็าม เราก็ตอง
บอกวาสมบูรณ เพราะเราไดพูดกับหมอเอง ถาบกพรองก็หมอเปนผูบกพรอง เขาใจไหม 
ก็เราไมไดบกพรอง หมอโกหกเราก็โกหก โกหกมาจากหมอ แนะ อยางน้ันละเรื่องราว 
โรงพยาบาลศูนยเราถึงไดสมบูรณเกี่ยวกับเรื่องตา เราก็เคยพูดแลววา หองตานี้ไมมีเวลา
บกบาง ไปวันไหนเวลาใดเต็มๆ เราก็ไมคอยเขาใจนัก โอย ทําไมหองอืน่ๆ ไมเห็นมีคน
มากเหมือนหองตา เปนเพราะเหตุไร ตานี้มาทีไรแนนทุกทีๆ 

หมอไดชี้แจงใหทราบ โอย คนที่มาหองตานี้มาทุกทิศทุกทาง คนไขธรรมดานี้ไม
คอยมาอะไรมากนัก แตตานี้มาทุกทศิทุกทาง ทางภาคนี้มานี้หมด กม็ีทางศรีนครินทรบาง
แบงเบา เพราะฉะนั้นหองตาคนไขถงึมากตลอด เราถึงไดพิจารณา โห กอนที่เราจะมาชวย
ตานี้ คนคงตาบอดหรือพิการทางตานี้เยอะ เราคิดอยางน้ัน เพราะไปทีไรแนนทุกทีๆ ที่ไป
ผากรุงเทพกห็มออุทัย รัตนิน แหละเปนคนผาตาให หมออุทยัก็เปนลูกศิษย เวลาบวชก็มา
พักอยูที่นี่ พกัวัดปาบานตาด ลาราชการบวชหรือไง กม็าพักอยูที่นี ่

โรงพยาบาลตางๆ นี้ใหตลอดนะ โรงพยาบาลทั่วๆ ไปใหตลอด เดี๋ยวเครื่องนั้น
เครื่องนี้หลายอยาง เราใหทั่วๆ ไปหมดแหละ พวกเอกซเรย พวกอุลตราซาวดเหลานี้รูสึก
จะมาก เครื่องมอืยอยๆ ก็มอียูทั่วไป กับรถหนึ่ง รถนี่ก็ทั่วไปหมด เดี๋ยวนี้ดูเขาติดขางแลว
วา บริจาคโดยอาจารยมหาบัว เราบอกเขาจําเปนอะไร เราไมหาเอาชื่อเอานาม ชื่อเรามีแลว
ตั้งแตวันเกิด จําเปนอะไรจะตองเขียนหาอะไร เราวาใหเขาแลวเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยูเร่ือยๆ 
แสดงวาเขาไมฟงเสียงเรา เขาจึงเขียนไวอยางน้ัน เพราะรถนี่มันมากตอมากที่ชวย
โรงพยาบาลตางๆ เมื่อเร็วๆ นี้โรงพยาบาลบานเขวา ชัยภูมิ ก็มารับ นี้เปนคันสุดทายยังไม
มีมาตออีก ถาเราวาใหมันก็มาทันทีแหละ แตเราไมมี คือไมมีแตรถ อยางอื่นก็มีที่เราจะ
ชวยอยูตลอด 

เราชวยมากจริงๆ เร่ืองโรงพยาบาล เรียกวาเปนอันดับหนึ่ง โรงเรียนและที่ราชการ 
สามประเภทนี้หนักมากนะ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่ราชการ หนักมาก ทางราชการก็เยอะ 
ราชการก็เชนอยางลาดยาว มากกวาเพื่อนนะ เรือนจําลาดยาวเวลานี้เขาบอกมาชัดเจนแลว
วา ๔๗ ลาน ทีนี้เวลาเราเขาไปดูนั้นจะไมมีแตเราดูเฉยๆ นะ พอเราเขาไปนี้จะรุมเขามา
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แหละ เพราะเขาเห็นผลประจักษมาเทาไรแลวเราให คราวกอนก็สรางตึกใหหลังหนึ่ง ๖ 
ลาน แลวใหมูลนิธิ ๑ ลาน คราวนี้บอกไวแลววา ๔๗ ลาน เวลาไปนี้เขาจะรุมมาขอนัน้ขอนี้
อีก จะเพิ่มอีกนะ ๔๗ ลานนี้เรียกวาตายตัวแลว ไมหลุดไมขาดแหละ จากน้ันมาก็สวน
เพิ่มเติม เวลาเราไปเขาจะมาขอนั้นขอนี้ เราก็ตองไดใหตามสมควรที่จะใหไดมากนอย
เพยีงไร 

เห็นไหมสถานีรถไฟอุดร สงางามหรือไมสงางาม เหมือนวาร้ือออกหมดเลยนะ โถ 
ตั้งสิบกวาลาน ไมใชเลนนะ นั่นแลวทางที่ราชการก็เปนอยางน้ัน สรางที่ไหนไมนอยๆ จึง
เรียกวาเงินเรา เราบอกกับพี่นองทั้งหลายแลววา บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิทานทั้งหลาย 
บริจาคเงินมาทั่วประเทศไทยมาใหหลวงตาบัวเปนผูรับผิดชอบแตผูเดียว หลวงตาบัวก็
รับผิดชอบรอยเปอรเซ็นตตลอดมา เพราะเราชวยโลกเราไมไดชวยดวยความบกบาง ไมได
ชวยดวยความหิวโหยอะไร เราชวยโลกดวยความพอของเรา โลกน้ีมีทกุขมาก ขาดเขิน
บกพรองมาก  
 เราไมมีทุกขในหัวใจของเรา สมบูรณแบบเต็มที่มาได ๕๕ ปนีแ้ลว เราก็บอกตรง ๆ 
อยางน้ี นี่ละธรรมเปนของพดูได ดพีูดได ชั่วพดูได บาปพดูได บุญพดูได กิเลสพูดได 
เร่ืองธรรมะพูดได ทําไมเรื่องธรรมะที่จะเชิดชูสัตวโลกทั้งหลายจะพูดไมได จะหาวาโอวา
อวดหาอะไร กิเลสมันหาอะไรมาใหโลกมันถึงจะมาวาธรรมนี้โออวด มันเอาอะไรมาโออวด 
มันเต็มตัวมนัอยูแลวกิเลส สรางกองทุกขใหสัตวโลกเต็มโลกเต็มสงสารเห็นไหมละ มีแต
เร่ืองกิเลสสราง ธรรมไมไดสราง ทุกขแตเวลาทํา เวลาอุตสาหพยายามนี่เปนทุกข แตทุกข
เพื่อความสุข ไมไดทุกขเพื่อมหันตทกุขเหมือนกิเลสพาใหทุกขนะ  
 นี่ที่วาเราชวยโลก จะเขียนประวัติไดเลย ประวัติของเราที่ชวยโลกนี้ เราเอาอะไรของ
โลกมาเปนมัวหมองในเราแมเม็ดหินเม็ดทรายบอกวาไมมีเลย เราเปดขนาดนั้นละ คิดดูซิ
วาเงินบาทเดียวเราไมเคยทํา คําวาบาทหนึ่งไมเคยทํา เปนความคิดทุจริต แมบาทหนึ่งก็ไม
เคยมี จะจายมากนอยนี้เรามีเหตุมีผล มีเหตุมีผล จายจนหมดไมมีเหลือ จายทั้งหมด สวน
ที่จะมาเปนมลทินสําหรับเรานี้บอกวาไมมีเลย เพราะเราชวยโลกดวยความพอแลวทุกอยาง 
เราไมหวังอะไรกับโลก  
 ดิ้นอยูทุกวันนี้มีเวลาวางเมื่อไร เราดิ้นเพื่อโลกเราไมไดดิ้นเพื่อเรา เราพูดจริงๆ  
ดิ้นเพื่อในธาตุในขันธนี้กแ็กไขดดัแปลงบํารุงกันไปเทานั้น พอไดทําประโยชนใหโลก ที่จะ
บํารุงรักษาเพื่อเรานี้เราปลอยทิ้งไปนานแลวแหละ เราขี้เกียจแบกหามมัน พาอยูพากิน พา
ขับพาถาย พาหลับพานอน พาเคลื่อนไหวไปมา ยืน เดิน นั่ง นอน มีแตเพื่อธาตุเพือ่ขันธ 
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ไมไดมีเพื่อจติใจเลย ใจไมมี เราพูดจริง ๆ นี่คุณคาแหงการปฏิบัติธรรม ทานทั้งหลายจํา
เอานะ  
 เราปฏิบัติมาแทบเปนแทบตาย เปนเวลา ๙ ปเหมือนตกนรกทั้งเปน ทีฟ่ดกับกิเลส
ไมมีเวลาหยุดเวลาถอย เหมือนนักมวยเขาวงในกันเลยเชียว ซัดกัน ๙ ป ทางไหนตกเวทีก็
ไมรู เราก็จาขึ้นมาแลว นั่น กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหวัใจ ตั้งแตวันนั้นเราไมเคยมีทุกขใน
หัวใจ ทั้งๆ ที่โลกทั้งหลายทุกขเต็มโลกเต็มสงสาร สอนโลกที่เต็มไปดวยทกุขเต็มโลกเต็ม
สงสารดวยความไมมีทุกขในหัวใจเรา สอนโลกที่บกพรองขาดเขิน เราไมมีอะไรขาด
เขินในหัวใจของเรา เราดิ้นเราดีดนี้เพื่อโลกทั้งน้ัน ขอใหทานทั้งหลายไดทราบนะ เรา
ไมไดทําเพื่ออะไรๆ  
 ทั้งหมดที่แสดงใหโลกทั้งหลายเห็นทั้งชาติทั้งศาสนา เราก็ไดชวยเต็มกําลัง
ความสามารถ ที่อะไรมันจะขาด จะหลุด จะลอย จะลมจะจม เราก็ชวยฉุดชวยลาก ชวยตัก
ชวยเตือนเขามาเรื่อยๆ อยางน้ีละ เราไมไดเพื่อทําใหลมจม เราทําเพื่อพยุงขึ้นมาทัง้น้ันๆ 
จะดุดาวากลาว เด็ดขาดขนาดไหน เหมือนกับเรายกภาระที่หนักก็ตองยกแรง ไมใชกาํลัง
แรงของหนักยกไมขึ้น เร่ืองราวมีหนักมีเบาก็ตองวากันไปตามเรื่องหนักเบามากนอยของ
โลกสงสารที่อยูรวมกัน เราชวยอยางนั้นตางหาก  
 เราไมมีอะไรกับโลก ถึงจะดุดาวากลาวเด็ดขาดขนาดไหนเพื่อความดีทั้งหมด 
คําวาความชั่วที่แทรกนั้นเม็ดหินเม็ดทรายเราบอกวาเราไมมีในหัวใจเรา เราพยุงชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา เราพยุงเต็มกําลังความสามารถในเวลามีชีวิตอยู ไมไดอยู
ละทุกวัน วันหนึ่งๆ ไมไดอยู ดีดนูนดิน้นี้เพื่อโลกเพื่อสงสาร เราไมไดเพื่อเรา เพื่อเราอะไร 
นี่ละธรรมเมื่อบําเพ็ญเต็มหัวใจแลวพออยางน้ี เราไมไดเคยไดทําธุระหนาที่ฆากิเลสตัวใด
อีก ซึ่งเปนภาระอันหนักมาดั้งเดิม กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว เมื่อขาดสะบั้นลงไปก็ดีดผงึ
เลย จิตดีดผึง 
 ตั้งแตนั้นมาเราไมเคยมีทุกขในหัวใจ ภาระใหใจไดทํางานเพื่อนั้นเพื่อนีก้ับกิเลสน้ี
ไมมี ตั้งแตวนันั้นวาง สฺุญโต โลก ํวางเปลาไปหมดในหัวใจนี้ไมมี หมดโดยสิ้นเชิง นี่ละ
ธรรมพระพุทธเจา พอมันจาขึ้นหัวใจนี้ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาพระองคใด 
เหมือนกันหมดเลย ไมจําเปนตองไปทูลถามพระพุทธเจา พูดแลวสาธุ ไมไดเยอหยิ่ง
จองหองนะ เราพูดความจริงเขากันไดหมด ไมมสูีงมีต่ํา ความจริงเขากันไดหมดเลย อันนี้
ความจริงคือธรรมเขากันไดหมดเลย 
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 เรากราบพระพุทธเจาอยางสนิท พุทธศาสนาสอนโลกใหหลุดพนจากทุกขโดย
ลําดับๆ จนกระทั่งหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิง คือพุทธศาสนาของเรา ใหทานทั้งหลายจับ
เอาไว เปนศาสนาของผูส้ินกิเลสโดยแท สอนอะไรสอนดวยความแจงขาวดาวกระจางไป
หมด ไมมีมดืๆ มัวๆ กาํดํากําขาว ลูบๆ คลําๆ มาสอนกัน ไมม ีคําสอนของพระพทุธเจา
กระจางแจงไปหมด เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ตั้งแตธรรมพื้นๆ ขึ้น
ไปถึงธรรมสูงสุดวิมุตตพิระนิพพาน สอนดวยความรูแจงแทงทะลุของพระพุทธเจาทั้งนั้น 
จึงเปนธรรมที่ตายใจได ฝากชีวิตจิตใจ พึ่งเปนพึ่งตายไดเลย 
 นอกจากนั้นเราไมรับรองวาศาสนาๆ มีเต็มบานเต็มเมือง เปนศาสนาของกิเลสก็ได 
เรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรม คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเทานั้นเลยเชียว 
แนนอน เดนในโลกธาตุนี้ มีพุทธศาสนาที่เดนสุดในโลกธาตุนี้ ไมมอีะไรบกพรอง
ทั้งหมดเลย สมบูรณแบบทุกอยาง เพราะผูเปนศาสดาเปนผูสิ้นกิเลสแลว มาสอน
ธรรมทั้งหลาย จึงเปนธรรมที่ชําระกิเลสไดดวยกัน จนกระทั่งส้ินกิเลสโดยสิ้นเชิง
เหมือนกันกบัพระพุทธเจาผูตรัสรูธรรม ฆากิเลสส้ินซากไปหมด ไมผดิกนัเลย 
 ที่วาศาสนาๆ ศาสนามีหลายประเภทนี่นะ ศาสนาของผูส้ินกิเลสกับศาสนาของคลัง
กิเลสตางกันยังไงบาง เอาไปพิจารณา ดีไมดีศาสนานั้นๆ คือคลังกิเลสนั้นๆๆ ก็ไดนี่นะ นี่
เราพูดตามอรรถตามธรรม ไมไดออกทางนูนเขาทางนี้ เพราะผูสอนเปนคลังกิเลส ออกไป
ถากิเลสไมนําหนาอะไรนําหนา ก็สอนดวยอํานาจของกิเลส ผูเปนธรรมจิตใจบริสุทธิ์ลวนๆ 
แลว สอนดวยอํานาจแหงธรรม สอนเปนธรรม สอนดวยอาํนาจแหงธรรมไมมีผิดมพีลาด 
ผูมีกิเลสในหัวใจเปนศาสดาจะเปนหาศาสดาก็ตามในศาสนาหนึ่งๆ ก็คลังกิเลสดวยกัน 
สอนผิดพลาดไปดวยกันทั้งนั้นแหละ จะวาศาสนาเปนคําสอนที่ถกูตองดีงามไปดวยกันมี
อยางที่ไหน ไมรับรอง ไมยืนยัน  
 ถาเปนศาสนธรรมของพระพุทธเจาแลวผูสอนนั้นคือผูส้ินกิเลสแลว ถูกตองทกุ
อยางแลวจะผิดที่ตรงไหนสอนโลก อันนี้ผูผิดผิดอยูในหัวใจ กิเลสมีความผิดเต็มอยูใน
หัวใจ สอนโลกจะใหถูกตองไปไดที่ไหน ทุกส่ิงทกุอยางไมมี วางั้นเลย นอกจากนั้นกล็าก
สัตวทั้งหลายที่เขาเคารพนับถือวาเปนสาวกของเขาๆ ใหจมไปดวยกันก็ได เพราะคําวา
ศาสนาๆ คือคลังกิเลสนั่นเอง มาเสกเปนศาสนา เอาคลังกิเลสมาเสกเปนศาสนา หัวหนา
สอนวายังไงบริษัทบริวารก็เชื่อ หัวหนาก็คลังกิเลส บริษัทบริวารของกิเลสเร่ือยๆ ไปเลย  
 ศาสนาเต็มโลกเต็มสงสารทําผูใดใหมีความสงบรมเย็น มีมากเทาไรศาสนาก็ยิ่ง
กอกวนวุนวายใหมากขึ้นๆๆ โลกสงสารนี้มีแตขาศึกสงครามเต็มบานเต็มเมือง ศาสนาแท
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สอนคนใหทําสงครามกันที่ไหน ไมมี มีแตชําระสงครามคือความยุงเหยิงวุนวาย ความแตก
ความทําลายกันออกโดยลําดับเทานั้น นี่จึงเรียกวาศาสนธรรม ศาสนกิเลสนี้ไปที่ไหนเปน
ไฟไปทั้งนั้นแหละ  
 ศาสนกิเลสกับศาสนธรรมตางกันนะ ศาสนธรรมนี้เปนธรรมลวนๆ ผูเปนเจาของ
ศาสนาเปนธรรมลวนๆ มาสอนธรรมเปนธรรมลวนๆ ผูเปนคลังของกิเลสสอนธรรม
ทั้งหลาย เอาธรรมมาวาๆ จริงๆ แตเปนกิเลสลวนๆ ไปก็ได เราอยากวากิเลสลวนๆ ไป
เลยละ เราไมอยากพดูวาธรรมแทรกนะ เอาธรรมเขามาอวดเฉยๆ โลกมันถึงไดรอน ถา
ตางคนตางคัดตางเลือก หาเหตุหาผลจริงๆ แลว พุทธศาสนานี้ทาทายไดเลยวาไม
ผิดพลาด เอาเถอะจับลงไปพทุธศาสนา ใครไดมากไดนอยที่จะไปปฏิบตัิจะเปนความสงบ
สุขรมเย็นแกตนและสวนรวม มากตามสวนของตนที่ปฏิบัติไดทั้งน้ันแหละ ใหพากันปฏิบัติ 
 อยาทําสุมสี่สุมหา จิตใจเปนของเลนเมื่อไร เปนของที่สมบุกสมบันมาก ไดรับ
ความสุขความทุกข สวนมากมีแตความทุกข ถาเจาของเปนผูนํา นํากองทุกขมามันก็เผา
เจาของนั่นแหละ เผาคนอื่นดวย ถาเปนคนดี เปนอรรถเปนธรรม นําเจาของไดแลวนํา
ผูอื่นไปไดดงัพระพุทธเจาของเรา ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัตินะ มีเทานั้นละ วันนี้พูด
เทานั้นไมพูดมากนะ มนัมากพอแลว เหน่ือยแลว เอาละพอใหพร   
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