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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

จบสรีรศาสตรขั้นอนาคามี 
 นี่วันที่ ๕ ก็ไดส่ังทางเวียงจันทนใหมารับของ ไดตกลงเรียบรอยแลวกับทาง
เวียงจันทนกับหมอวิทูน ใหมารับของที่ศาลาใหญวัดปาบานตาดวันที่ ๕ ทั้งหมด
ขาวสารหาพันถุงๆ ละ ๑๒ กิโล ขาวเหนียวสามพัน ขาวเจาสองพัน เปนหาพัน สงผาน
ดานเขาไปเลย สวนสิ่งของเขาจะมารับกันที่นี่ ขาวสารเราเอารถบรรทุกมาแลวผานดาน
เขาไปเลย ไปเวียงจันทน ไมตองเอามาลงที่นี่ลําบาก ขาวเจาขาวเหนียวดูเหมือนหาพัน
ถุงๆ ละ ๑๒ กิโล ใหรถบรรทุกผานเขาไปเลย สวนสิ่งของที่เราจะให ตกลงกันใหเขามา
รับที่ศาลาใหญวัดปาบานตาดวันที่ ๕ นี่ก็จวนแลว 

นี่ยังไมไดตดิตอกับโรงพยาบาลคายประจักษ ที่วานองสาวเราไปรักษา เขาไม
เก็บคาหยูกคายาคารักษาทุกประเภท เพราะเปนนองสาวของหลวงตามหาบัว ซึ่งทานทํา
ประโยชนใหเมืองไทยเราทั้งประเทศ จึงไมยอมรับคารักษา ไมเสียคาหยูกคายาคารักษา
ทุกอยาง เร่ืองก็เขามาถงึเรา ความดีก็ตอบรับความดี เออ ทางโนนไมเอาก็ไมเปนไร
แหละ ทางนี้จะใหอีกแบบหนึ่ง ใหรถไปหนึ่งคันแลว และจะไปติดตอกับเขาอีกเกี่ยวกับ
เร่ืองตา มีขดัของอะไรๆ เร่ืองตา เราจะใหเร่ืองตาอีก ตาขดัของอะไรใหบอกมา อะไร
จําเปนอันดับหนึ่งอันดับสองใหบอกมาเราจะให 

โอย ตานี่มากนะชวย รุมมาทุกดานทกุทางเลย รอบหมดในเมืองไทยเรา จังหวัด
ตางๆ ทุกภาครอบเขามานี้ เราก็ใหเร่ือยๆ ตาจึงมากกวาเพื่อนเวลานี้ ชวยทางตา
มากกวาเพื่อน ขึ้นปบเชียงใหม ๘ ลาน ๑ แสนมาเอากอนแลว ตารูสึกวาสําคัญมาก พอ
เปดตาเทานั้นมาทุกดานเลย เราก็ตั้งเปนจุดไวแลว คือตั้งจุดไหนเราจะใหพอ เชนอยาง
อุดร โรงพยาบาลศูนยเปนจุดเริ่มแรก เราใหครบหมดเลย จากน้ันก็ตอไปบุรีรัมย 
เพชรบูรณ พิษณุโลก อตุรดิตถ แลวขามไปเวียงจันทน เวลานี้อยูในความดูแลของเราที่
จะชวยเหลือทั้งนั้นที่กลาวถึงนี้ อะไรขาดอะไรมาเราเปนคนสั่งจายๆ อนุญาตใหแลวก็
ส่ังๆ เร่ือยๆ ตากําลังหนักมากเวลานี้ ที่คายประจักษนี้ก็เอาเร่ืองตา ติดตอทางตา ตา
จําเปนใหตาไปเลย เอาตาเปนอันดับหนึ่งอันดับสองของเครื่องมือตา ใหๆ  

เราชวยโลกคราวนี้เราไมคอยจะปรึกษาหารือกับทานผูใดนะ บรรดาลูกศิษยลูก
หาก็มีความขัดของเปนหวงใยเรา วาสุขภาพของเราก็นับวันแกลงๆ แตเราจะเรงความดี
เพื่อประโยชนแกโลกใหแกเขาไปๆ มากเขาไปเหมือนศาลาของเราเขาไมพูดนะ เขาวา
แตเราแกลงๆ ไปไหนลําบากลําบน เรารางกายแกเราก็ใหจะความดีตอโลกนี้แกไป
ตามๆ กันเขาไมรู เขาไมพูดถงึ แตเราคิดไวเต็มหัวใจ เราจะเรงใหเต็มเหนี่ยว การชวย
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ชาติบานเมืองคราวนี้เราเปนไปดวยความคิดอานไตรตรอง พิจารณาในจิตของเราทุก
อยางแลว เราจึงไมคอยถามใคร ถาถามคนนี้ก็วาอยางน้ัน ถามคนนั้นก็วาอยางน้ี ลงกนั
ไมได แตพจิารณาในใจเราคนเดียวผึงๆ ออกเลย ตัดสินใจไปในตัวๆ เสร็จ เวลานี้เรา
ชวยเราจะไปแบบนี้ พิจารณาภายในใจเรียบรอยแลวออกๆ เลย 

รางกายมันแก ไปไหนลําบาก ลําบากก็ขึ้นรถไป แบบไหนพอไปไดไป อยางน้ัน
นะ ตอนไปไมไดแลวอยู อยูยังอยูไมไดเหรอ อยูไมไดกไ็ป ดดีผึงเลย เราพูดนี้พูดดวย
ความกลาหาญชาญชัยตามสมมุติของโลก แตความจริงน้ีเลยความกลาหาญความกลัว
ความอะไรไมมี ความกลาไมมี มีแตหลักความจริงลวนๆ โดยหลักธรรมชาติที่เลิศเลอ
ภายในใจ เอาอันนี้ออกเลย เราจะทําเสียใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงกาลเวลาแลวธาตุขันธ
ของทานของเรามันเปนเหมือนกันนั่นแหละ เวลายังพอเปนไปไดอยูนี้เราจะทํา
ประโยชนใหโลก 

เพราะฉะนั้นอะไรๆ จึงไมมีถอย ชวยทางไหนเอาๆ เร่ือยเลย เพื่อใหเปน
ประโยชนแกโลกเวลามีชีวิตอยู ตายแลวจะมาใชกิริยาชวยโลกแบบนี้ไมไดนะ ถาตายไป
แลวกิริยาที่ชวยโลกอยางน้ีก็ไมมี เพราะสมมุตปิระเภทนี้ดับไปหมดแลว ยังเหลือแต
อันหนึ่งเทานั้น อันนั้นก็พูดไมถกูแหละ เพราะฉะนั้นการไปที่ไหนมาอะไรๆ เราจึง
พิจารณาของเราเรียบรอยๆ แลวไปๆ บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายเขาก็เปนหวงเปน
ใยในสุขภาพของเรา เพราะแกลงทุกวันๆ วางั้น ไปมันก็แก อยูมันก็แก นั่งมันก็แก 
นอนมันก็แก ตื่นนอนขึ้นมามันก็แกจะใหวาไง ความแกมันบีบบังคับตลอดเวลา เราพอ
มีชองเอาไดบางก็เอาตอนนั้นแหละ ตางคนตางแยงกันเขาใจไหมละ ทําเสียใหพอ 

คือในหัวใจน้ีมันเปดโลงไปหมดแลว พูดใหชัดเสีย กับพี่นองทัง้หลาย บอกวา
เราไมมี สมมุติสามแดนโลกธาตุไมมีอยูในหัวใจแมเม็ดหินเม็ดทราย ปลอยหมดโดย
ส้ินเชิง จากน้ันก็ความเมตตาเขาแทนที่หมด มีแตสงสารตลอดครอบโลกไปเลย นี่ละที่
หมุนอยูทุกวันนี้ หมุนไปดวยความสงสาร วันนี้ไปนี้ วันนั้นไปนั้น ยอยๆ สวนไหนที่ทํา
สวนใหญก็ทําไปๆ สวนยอยเปนเรื่องของเราเองเราก็ทาํของเราไปอยางน้ี เพราะอํานาจ
แหงความเมตตาสงสาร 

เพราะฉะนั้นความเมตตาสงสารนี้จึงไมมีกรรมมีเวรกับใคร คิดดูตั้งแตเด็กมัน
ออดมันออนมันกัดมันขวนแม แมมีแตโอๆ แมคนไหนจะไปถือสาเด็กไมมี มีแตโอ ๆ 
อํานาจความเมตตาหนักมากกวานั้นอีก เกนิกวาที่จะมาถือสีถอืสาโลกสะเปะสะปะ
สกปรกโสมมอยางน้ี มแีตโอๆ ที่ทาํทุกวันนี้เราทําอยางน้ีนะ แตจะพูดออกทกุแงทกุมุม
เราพูดไมได หากเต็มอยูในหัวใจ สมควรเวลาไหนจะออกของเราเอง เราพิจารณา
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เรียบรอยๆ แลวออกๆ เร่ือยไปอยางนั้น ที่จะใหพูดทกุแงทกุมุมพูดไมไดแหละ เราจึง
พิจารณาโดยลําพังเราเอง เทานั้นละ จะใหพร 

วันที่ ๕ พวกเวียงจันทนเขาจะมา ของเราจะมารวมที่ศาลาเต็มหมดเลย ส่ังให
พระกับโยมปรึกษากัน บอกวาใหพอ เราสั่งคําเดียว บอกใหมากใหพอกบัรถ ส่ังมากี่คัน
ใหเต็มหมดเลย ขนไปเวียงจันทนสถานที่ยากจนขนแคนมาก ส่ิงที่เราใหนี้มีคุณคา
ประกาศใหโลกเห็นเพียงเล็กนอย สวนความประสานจิตใจตอกัน พึง่เปนพึ่งตายกันนี้
ทุกหยอมหญา จากการเสียสละ การใหทาน ไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ อยางเราเสียสละไป
ที่ไหนๆ มันหากเปนเองของมัน เร่ืองจิตประสานกันเขามาดวยความสนิทติดจมตอกัน 
ดวยความไววางใจกัน เปนเองๆ 

(หมอสานิตยกับครอบครัวถวายหนึ่งพันบาทครับ) เออ หมอสานิตยถวายเรื่อย 
รูสึกวาหมอสานิตยนี้เดนในวงการหมอ วงการแพทย พดูใหชัด นี่ละภาษาธรรม หมอ
รูสึกจะลืมตัวไปมากอยู เรียนแพทยเรียนหมอมาแลว ประหนึ่งวาความรูของหมอนี้จะ
เลิศเลอยิ่งกวาความรูของศาสดาจารยซึ่งเรียนทางสรีรศาสตรดวยกัน แตทางหมอเรียน
สรีรศาสตรเพื่อแกโรคแกภัย ทางเดินของโรคของภัยไปยงัไงๆ หมอเรยีนตามนั้นแก
ตามนั้น สวนสรีรศาสตรของพระพุทธเจานี้เปนพุทธศาสตร เปนความรูของศาสดาเอก
ของโลก แกกิเลสตัณหา แกภพแกชาติ แกความทกุขทรมานทัง้หลายใหขาดสะบั้นลงไป
หมด ผูเรียนจบสรีรศาสตรนี้แลวพุงเลยไมอยู 

พวกจบสรีรศาสตรนี้เปนพวกอนาคามีทั้งน้ัน เรียนจบสรีรศาสตรนี้แลวขึ้นขั้น
อนาคามี ขาดสะบั้นไปหมด เหมือนบานรางเมืองรางแตมีคนอยู ฟงซ ิ คนอันธพาล
นักเลงโตทั้งหลายที่เต็มอยูในหัวใจของสัตวโลก พอธรรมอันนี้ตีเขาไปผางสงบเงียบเลย 
บานรางเมืองรางแตมีคนอยูก็คือมีแตคนรักศีลรักธรรม จิตใจเปนธรรมดวยกัน สงบ
เงียบ เขาใจไหม นี่ละที่วามีคนอยูคือคนดีมีศีลมีธรรม โลกน้ีสงบรมเย็น ไมเหมือน
อันธพาลที่อยู อาละวาดทั่วโลกดินแดน พออนัธพาลนี้ฉิบหายไป ธรรมครองขึ้นมา 
เหมือนบานรางแตมีคนอยู มีแตคนมีสมบัติผูดมีีศีลมีธรรม สงบเย็น เอาละพอ 
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