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ไดรับการสงเคราะหจากผูใด บุญคุณนี้ฝงลึก ไมลืม
ญาติที่แทจริงคือญาติมติ รทางดานธรรมะ สนิทมากนะ ญาติธรรมดายังทะเลาะ
กันได แตกกันก็มี แตญาติธรรมนี้ไมมี สมานกันไดหมดเลย บกพรองตรงไหนแกทันที
เรียกวาธรรม ไมมีคําวาทิฐิมานะเรื่องธรรม ถูกตําหนิตรงไหนเปนความผิดจริงแกทนั ที
เลยนั่นถูก เปนเรื่องธรรม ธรรมเปนอยางนั้นละ ธรรมมีแตสมานๆ ที่เราทําประโยชน
อยูทุกวันนี้ก็คือสมานโลกทั้งหลาย ใหมีความเชื่อมโยงกันดวยความเปนสุขทั่วหนา
กัน ไวเนื้อเชื่อใจกัน อยางนั้นละเรื่องธรรม ไปที่ไหนเย็นไปหมดธรรม สมานไปหมด
ธรรมเปนอยางนั้นนะ ไมเหมือนโลก โลกไปทีไ่ หนแตก เปนไฟเผาไปเรื่อย เรื่องธรรม
นี่สมานเปนน้ําดับไฟ ถามันลุกขึ้นมาก็ดับ ถามันไมลุกก็ไมกอ มีแตสมานไปเรื่อยๆ
เรื่องธรรมเปนอยางนั้น
คิดดูซิพี่นองทั้งหลายไดเห็นอยูนี้เราดีดดิ้นตลอดเวลา เราดีดเพื่ออะไร เราไม
เอาอะไร ใหทานทั้งหลายคิดเอา มีเทาไรๆ ออกหมดเพือ่ โลกทั้งนั้น เราไมตองการ
อะไรเลย แตดีดดิ้นก็คือเรานี้แหละ ดีดดิ้นที่สุดเลย ทุกอยางขนเขามา ขนเขามา สวน
ใหญก็เขา ที่แตกกระจัดกระจายๆ ออกไปทั่วประเทศแลวก็ออกทั่วโลก เมืองนอกก็
ออกนะ เราชวย ชวยอยูตลอดเวลาอยางนี้ละ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปน
เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้น สมานถึงกันหมด ใหเห็นหัวใจกัน
คนเราถาดูแตหัวใจเราไมดูหัวใจคนอื่นแลวไปที่ไหนคับแคบตีบตัน
ตัวเอง
แทนที่จะเปนสุขเพราะทําอยางนั้น เปนทุกขนะ ไมไดเปนสุข ผูที่เสียสละเฉลี่ยเผื่อแผ
ดวยความเมตตาจิตตอกันนี้กวางขวาง เบิกบาน เจาของก็กวางอยูภายในใจ แลว
เกี่ยวของกับเพื่อนฝูงทีไ่ หนก็สมานไปไดหมด
อํานาจแหงการเสียสละออกมาจาก
เมตตาความสงสารซึ่งกันและกัน เวลามีความจําเปนเขาจะหวังพึ่งใคร เขาวิ่งมา อยาง
เขามาตะกี้นี้ เขาจะเอาสามหมื่นหาพันผาตา เขาไมมีเงิน เราชวยไดอยางนี้เราชวยทันที
เลย อันนั้นมอบใหหมอเขาทํา ถาไมมีเงินก็ไมไดทํา ตาก็บอดไปเลย นี่มันบอดอยูแลว
ถาผาแลววาจะเห็น วาอยางนั้น เอา เอาเลยถาวาผาแลวเห็น ถาผาก็เทาเกาผาหาอะไร
เหตุผลก็มีอยางนั้น เราจึงใหไป
โรงพยาบาลไมมีแตเมืองไทยของเราเวลานี้นะ ออกเมืองนอกประเทศลาวก็ออก
ตา เราเห็นตานี่สําคัญมาก คนเราจะเสียอวัยวะสวนอื่นสวนใดก็ยอมรับวาเสีย แตตานี่
ขอใหมี เพราะตานี่ตื่นมาปบจะมองเห็นแลว เปนความหมายในตัวเอง งอยเปลี้ยเสีย
แขงเสียขาไปไมได แตตาไปได เห็นไดๆ เปนคุณคาตลอดนะ มีคุณคาอยูตลอด ถาคน
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ยังมีตาดีอยู ถาตาบอดเสียอยางเดียวไปนั่งอยูบนกองเงินกองทองไมมีความหมาย มัน
เสียตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงอุตสาหพยายาม เราคิดตามจุดๆ ที่สําคัญ
ทางอุดรนี่เรียกวาเต็มเหนี่ยวแลวเราให ใหสมบูรณเลยเทียว ไมทราบวากี่สิบ
ลาน โห ตาไมใชเลนนะ แพง มีแตเครื่องมือจากนอกๆ ทั้งนัน้ เราทําไมเปน ซื้อมาแต
เครื่องมือแพงๆ สําหรับโรงพยาบาลศูนยอุดรเรียกวาสมบูรณเต็มที่ เมือ่ เร็วๆ นี้ก็ชวย
ไปเจ็ดลานตา ก็อยางนี้แหละ แลวทางเวียงจันทนเขาก็มาขอ เขาเอารายการมาอานให
ฟง รายการเขาเกี่ยวกับเครื่องมือตาๆ รายการดูเหมือนมีเทาไรเรียกวาเราใหหมดทุก
รายการ เปนเงินแปดลานเทาไรลืมแลวแหละ นี่ทางเวียงจันทน เฉพาะตา
สวนอื่นเราก็ชวย ใหเขามาเอาของวัดเราไป เราสั่งมาทางนี้มาเตรียมพรอมไว ที
แรกเขามารถสิบลอคันหนึ่งบางสองคันบาง ตอไปก็ถามถึงเรื่องความจน จนอยูมาก
ทีเดียว เราเลยสั่งใหมาเลย เอารถมากี่คันก็มาเถอะ เขาก็เอารถสิบลอมาสามคัน และ
รถเทรลเลอรเทรลแลอะไรก็ไมรูอีกคันหนึ่ง มันยาวถึงนูนนะรถคันนี้ เขามาก็เตรียมใส
ตูมเลย ฟาดสิบลอเต็ม เอาผาคลุม มันสูง ไมอยางนั้นตกออก รถสิบลอสามคันเต็ม
เอี๊ยด แลวรถเทรลเลอรเทรลแลอะไรนี้ก็เต็ม เอาผาคลุมคือมันสูงเต็มหมดๆ เราใหไป
เมื่อเร็วๆ นี้ อยางนี้แหละ
สวนเครื่องมือแพทยก็ใหไปแปดลานกวาตามที่เขาขอ ใหหมดเลย เพราะความ
จําเปนจะวาอยางไร ตาสําคัญมากนา อะไรก็ตามเถอะ อวัยวะแขงขาของเราจะเสีย งอย
เปลี้ยเสียแขงเสียขาไปไหนไมได ตาไปไดๆ นี้มีความหมายเต็มตัวอยูค นเรานะ ถาตา
บอดเสียอยางเดียว ขึ้นไปนั่งอยูบนกองเงินกองทองไมมีความหมาย ความหมายหมด
เวลาตาบอด เพราะฉะนั้นเราจึงแกจุดนี้ หมดมากหมดนอยเอา เอาเลย บางทีตดิ หนี้เขา
เอาติดก็ติด วาอยางนั้นเถอะ ขอใหไดมาตามใจหวังใหสั่งเลย อยางนั้นนะ ก็ได
ตามนั้นๆ
นี่ก็เพราะจุดจําเปนๆ ที่เราพิจารณาแลว จะพยายามแกไขใหไดในฐานะที่พอจะ
แกไขไดอยู เอาใหไดๆ อยางนี้ตลอดมา ทางเวียงจันทนก็แปดลานกวา สั่งในระยะ
เดียวกัน อุดรเจ็ดลานกวา ศรีนครินทรก็มาอีก อันนี้ก็หกลานกวา ที่กวาๆ นี้ก็ปาเขาไป
ลานกวานะ ที่กวานี้หลายแสนๆ อยางนี้ละชวยตา เราเห็นสําคัญที่ตา สําคัญมากทีเดียว
จึงตองพยายามชวยเหลือ นี้ก็ยังคิดกันไวแลววาจะเอาจุดศูนยกลางจุดใดจุดหนึ่งทาง
ภาคอีสานกอนภาคอื่น ถาตรงไหนพอที่จะเปนจุดศูนยกลางตาไดแลว เราก็จะพยายาม
ชวยเหลือทางตา
เวลานี้กําลังพิจารณาอยู ยังไมไดตกลง เปนแตเพียงวาใหไปพิจารณาสํารวจ
ตรวจตรากันเรียบรอยกอน เกี่ยวกับหมอที่จะมารวมตัวกันในเครื่องมือตา หากวาจุดใด
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พอสมควรแลวก็จะใหจุดใดจุดหนึ่งกอน ถาเรายังไมตายพอเปนไปไดอยูเราก็จะไปจุด
นั้นจุดนี้ ภาคนั้นภาคนี้ไปเรื่อยๆ อยางนี้ละ เราชวยดวยความเมตตาลวนๆ คิดดูซิเงิน
ทองขาวของที่พี่นองทั้งหลายไดมานี้ออกทัง้ นั้น เราไมเอา เราบอกตรงๆ เราพอทุก
อยางแลวในหัวใจ
นี่ทานทั้งหลายใหจําเอานะ ธรรมพอได กิเลสพอไมเปน ไดเทาไรยิ่งฮึกยิ่งเหิม
ยิ่งเปนบาเขาไป บากับรายได สุดทายจม ไมเกิดประโยชนอะไร กิเลสหลอกสัตวโลก
หลอกอยางนั้นละ หลอกใหปนขึ้นเรื่อย ปนขึ้นเรื่อย พอสูงๆ แลวปลอยทีเดียวตูมเลย
กิเลสหลอกโลก ธรรมไมหลอก มีความพอเหมาะพอดี พอเปนอยูไดแลวอยูไป นี่
เรียกวาธรรม ไมพาใครใหจมคือธรรม แตกิเลสนี้จมทั้งนั้นแหละ นี่เราก็อุตสาห
พยายามชวยเหลืออยางนี้
อยางศรีนครินทรเปนโรงพยาบาลใหญโต ก็ตอ งวิ่งมาโรงพยาบาลศูนยอุดร มา
ขอความชวยเหลือกอน เอาคนไขทางนูนสงมาทางโรงพยาบาลศูนยอุดร เกี่ยวกับตา
สุดทายก็มาขอเครื่องมือกับเราอีก ดูเหมือนหกลานกวา ศรีนครินทรหนึ่ง โรงพยาบาล
ศูนยหนึ่ง เวียงจันทนประเทศลาวหนึ่ง สามจุดนี้มาระยะเดียวกัน เปนเงินเทาไรลาน
(รวมสามจุดประมาณ ๒๒ ลาน) อยางนี้แหละเราชวย ชวยอยางนี้ละ เห็นความจําเปน
ของโลกทั่วๆ ไป ฟงแตวา สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายครอบไปหมดเลย มีความ
จําเปนเทาเทียมกัน หวังพึ่งซึ่งกันและกัน ตัวเองชวยตัวเองไมไดก็หวังพึง่ คนอื่น
เพราะฉะนั้นจึงชวยกันอยางที่เห็นตะกี้นี้ ใหอยูเย็นเปนสุขดวยกัน ผาสุกรมเย็น
ดวยความเปนธรรมจากกันนี้เย็นมากนะ ไมไดเหมือนทั้งหลาย เย็นดวยธรรมจากกันนี้
มีความสงบเย็นใจ ระลึกถึงบุญถึงคุณกันไมลืมเลย ความเห็นบุญเห็นคุณซึ่งกันและกัน
ที่ไดรับความชวยเหลือจากกันซึ้งมาก ไมลืม เราจึงไดพยายามเสมอชวยเต็มกําลัง
ความสามารถ สมบัติไดมามากนอยนี้ไมไปไหนละ เราบอกตรงๆ เราไมเอา เราพอทุก
อยางแลว
อยางที่พูดเรือ่ งการปฏิบัติธรรม เมื่อถึงขั้นพอแลวพอ หัวใจดวงนี้พอหมด ไม
เอาอะไรทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอยางไมเอา มีแตความเมตตาที่ออกจากหัวใจนี้นิ่มไปหมดเลย
ออนนิ่มไปหมด ถึงไหนถึงกัน ถึงไหนถึงกัน ไมวาสัตววาบุคคลเฉลี่ยถึงกัน เมตตา
สงสารถึงกันๆ ไปเลย นี่ละความเมตตา ขอใหทานทั้งหลายจับธรรมขอนี้ไว ใหเขาสู
จิตใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไปประพฤติปฏิบัติตอกันดวยความราบรื่นดีงาม
คนเราเมื่อไดอาศัยซึ่งกันและกันแลว บุญคุณนี้ไมไดลืมนะ ถึงวันตายเขาก็ไมลืม คนจน
ก็ระลึกถึงคุณได ไมวาคนมีคนจนเหมือนกันหมด เมื่อไดรับการสงเคราะหจาก
ผูใดๆ แลวบุญคุณนี้จะฝงลึกทีเดียว ไมลืมงายๆ
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คิดดูอยางพราหมณแกคนหนึ่งแกไปบวช พระพุทธเจาทานประกาศหาคนผู
กตัญู พราหมณแกคนหนึ่งจะขอบวช แตไมมีใครที่จะบวชให แลวใครจะรับรองคน
แกคนนี้ พระพุทธเจาประกาศหาคนกตัญู พระสารีบุตรรับปุบทันที ขาพระองคจะรับ
บวชพราหมณแกคนนี้ ขาพระองคเคยบิณฑบาตในบานเขา เขาเอาขาวมาใสบาตร
ระลึกไมลืมนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่ควรจะชวยเหลือไดขาพระองคจะชวยเหลือ เอา
บริขารมาจัดใหพราหมณคนนี้บวชจนไดเลย นั่นละพระสารีบุตร บุญคุณลืมเมื่อไร ขาว
เขาใหเทาไรก็ตาม ไปบิณฑบาตบานเขา เอาอันนั้นมาเปนเครื่องระลึก เวลาเขาจําเปน
อยากจะบวช ไมไดบวช ไมมีใครชวยเหลือ พระสารีบุตรปบเขามาแทนที่ทันทีเลย นี่ละ
บุญคุณจําเอานะ พี่นองทัง้ หลายจําเอา วันนี้พูดเพียงเทานี้ เอาละพอตอไปนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

