๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑

เรามีแตให
กอนจังหัน
พระมาฉันกีอ่ งค (๓๔ ครับผม) อยูขางหลังก็มพี วกทานทอง วัดอโศการาม
ทานฟก เขานอย จันท จัดอาหารใหทางนูน การจัดอาหารพระทานจัดเต็มกําลัง
ความสามารถที่จะใหสม่าํ เสมอ หากวามีบกพรองทีต่ รงไหนก็ใหอภัยทานดวยนะพวก
เรา ทานจัดหัวหมุนติ้วๆ เลย เพื่อจะใหสม่ําเสมอ แตมันอาจผิดพลาดได เพราะเรื่อง
มันหลายเรื่อง หลายงาน พี่นอ งทั้งหลายทราบเอาไววาบางแหงอาจมาก บางแหงอาจ
นอยก็ได เอาละใหพร
หลังจังหัน
(สํานักสงฆสันตินิมิตและผูมีจิตศรัทธา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว ทํา
หนังสือมา กราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอําเภอตาพระยา จ.สระแกว
แดองคหลวงตา ประกอบดวยเสาสูง ๓๖ เมตร ใชคลื่นความถี่ ๑๐๖ เม็กกะเฮิรซ ใช
พลังงานแสงอาทิตย ซึง่ ออกอากาศทุกวันตั้งแตเวลาตี ๔ เปนตนไป โดยเริ่ม
ออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เปนตนมา)
(งานสมโภชพระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม ระหวางวันที่ ๒๒-๓๐ เมษายน
๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. กราบนิมนตหลวงตาแสดงพระ
ธรรมเทศนา และรับผาปาสงเคราะหโลก โดยมีเจาฟาหญิงจุฬาภรณทรงเปนองค
ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงสดับพระธรรมเทศนาจากองคหลวง
ตา)
เฉพาะตานี้มันหมดสักเทาไร (๑๗๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท ๒๒ แหง) นี่ที่ชวยตา
หมดไปเทานี้ เกี่ยวกับเรื่องการชวยตามโรงพยาบาลตางๆ นี้มาก เฉพาะตาแยกออกมา
นี้ก็ ๑๗๔,๒๕๐,๐๐๐ เครื่องมืออื่นๆ ไมนับ เราแยกเฉพาะออกมาเปนประเภทตาเปน
๑๗๔,๒๕๐,๐๐๐ ชวยตามโรงพยาบาลตางๆ ที่มาขอ เราก็ใหไปตามเกิดตามมี ถึง
เชนนั้นก็เปนรอยกวาลาน อยางอื่นไมนับ นี่เราแยกออกมาทางตาโดยเฉพาะ ๑๗๔
ลาน
ตานี้สําคัญ ในอวัยวะตานี้รูสึกสําคัญมาก หูหนวกบางก็ไมเปนไร ขอใหตาดี ไป
ที่ไหนใหมองเห็นๆ จิตใจก็รื่นเริงไปตาม ตายังดี ถาตาบอดเสียไมเปนทาเลย เฉพาะตา
นี่ก็ ๑๗๔,๒๕๐,๐๐๐ อยางอื่นไมนับ นับเรื่องตาเห็นวาเปนจุดสําคัญๆ มาก เราถือเอา
ความจําเปนในรางกายของผูเจ็บไขไดปวย เรื่องตาเราถือเปนสําคัญมากกวาอยางอืน่
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จึงตองเขาชวยตากอน นอกจากนั้นก็กระจายกันออกไป แตตานี้ชวยเปนอันดับหนึ่งเลย
ละ ๑๗๔ ลานเฉพาะตา
สวนทางเวียงจันทนนั้นเขาบอกมาดูวา ๓๑ ลาน ทีแรกวา ๓๐ ลาน คงจะบวก
อะไรเขาไปอีกในนั้น ๓๑ ลานเวียงจันทน ประเทศลาว ดูวาเฉพาะตานะ ๓๑ ลานที่
เวียงจันทน อยางอื่นดูยังไมคอยไดชวยมากอะไรนัก รถพยาบาลรถใหญ เราไปดูแลว
เขามาใหดู รถพยาบาลเคลื่อนที่ผาตัดตาผาตัดอะไร มีเจาหนาที่เต็มอยูบนรถ เขาเอา
มาใหเราดู
เพราะเหลานี้เปนการบริจาคจากเรา
เขาก็เอามาใหดูที่โรงพยาบาล
เวียงจันทนนะ โอย รถใหญ เครื่องไมเครื่องมืออะไรตลอดของผูปวยก็มอี ยูในรถ พวก
พยาบาลปฏิบัติตอคนไขก็อยูบนรถ สมบูรณแบบวาอยางนั้นเถอะ เขาเอามาใหเราดู รถ
นี่รถใหญ
แตนี้มันก็กรรมอะไรไมรู เราก็ต้งั หนาจะชวย มันกรรมนะ คือเราก็ตั้งใจจะชวย
แลวไขหวัดนกมาตีเวียงจันทนแตก หลวงตาที่จะเขาไปชวยในเวียงจันทนเลยเขาไมได
ไขหวัดนกมันรุนแรง นาทุเรศเหมือนกัน คือพวกไมยินดีมันมีอยูสองฝกสองฝายอยูใน
นั้น พวกนี้ยินดีที่เราจะสงเคราะหนี่เขาพอใจ ไอพวกกางขวางคอนั้นนะมากีดขวางเลย
ตั้งขึ้นมาวาเปนไขหวัดนก เลยเขาไปชวยไมได เวลานี้ทางเวียงจันทนกําลังเปนไขหวัด
นก
เราอยากจะพูดใหตรงไปตรงมาฟงใหทั่วประเทศทั่วโลกนะ มันไขหวัดนกหีพอ
หีแมมันอยางไร เวียงจันทนเรานี้นะ เราพูดอยางนี้ละ ก็ธรรมมันเหนือโลก ใครจะมา
ตําหนิติเตียนเอาโทษกับธรรมไมได ตองเอาโทษกับผูผิด ไขหวัดนกมันเปนอุปสรรคตอ
การชวยเหลือ ตกลงเราเลยหยุดเครื่องตางๆ ทีจ่ ะนําเขาไปเวียงจันทนนอยเมื่อไร รถ
เทาไร ๑๐ ลอ เขาไมไดเพราะไขหวัดนก เขาไมไดเราก็ยกไปทางภาคเหนือไปทางไทย
ใหญหรืออะไรทางภาคเหนือ หมดเลยนะ ยกจากนี้ขึ้นทางภาคเหนือไปทางไทยใหญ
ทุมใหหมด จากนั้นมาอีกเอาไปอีก ๕ คัน รถ ๑๐ ลอไปทางเชียงใหม ไปสายนี้ละ ไป
สองพัก เราก็ทุมใหหมดเลย จากนั้นมาอีกทางนี้ก็วาจําเปนขอมาเราก็ใหไปอีก ดู
เหมือนรถ ๑๐ ลอ ๕ คันเต็มเลย ผานเขาเชียงใหมแลวก็ไปตามจังหวัดตางๆ รถ ๑๐
ลอ ๕ คันเต็มเอี๊ยด
อยางนั้นละชวยโลก เราชวยจริงๆ ชวยโลก ชวยเต็มกําลังความสามารถ มีแต
ชวยโลกเรื่อยมา เราไมเอาอะไร เราพอทุกอยางแลว ในหัวใจนี้เต็มไปดวยความเมตตา
เมตตาเต็มหัวใจ เพราะฉะนั้นจึงไมมีอะไรเหลือในวัดนี้ ออกหมดเลย กระจายออกทั่ว
ประเทศไทยทุกภาค ทางไหนจําเปนอยางไร เชน โรงพยาบาลมีทุกภาคขอมา ทางนีก้ ็
จัดใหๆ ตามความจําเปน อยางนั้นเรื่อยมา เราชวยจริงๆ เราไมเอาอะไร ในวัดนี้ไมเอา
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มีแตชวยโลกทั้งนั้นไดมา นี้ก็ทองคําเขาคลังหลวงตั้งหมื่นกวากิโล (๑๑,๖๘๒ กิโลครับ)
นี่ละทองคําเขาคลังหลวงเรา สวนดอลลารดูเหมือนเขา ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา
(๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลารครับ) นี่สําหรับดอลลารที่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว กับ
ทองคําเขาหมด อยางนีล้ ะชวยโลก เรามีแตชวย มีแตหาให เราไมแตะตองสวนรวม มี
แตหาใหๆ ทั้งนั้น
วันนี้วันที่ ๒๖ วันอังคาร วันอังคารนี้ทางโรงพยาบาลตางๆ ก็เปดโลงแลวเราก็
ไปได จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ไปตามโรงพยาบาล เอาของไปเทลงใหเต็มรถละ
เทให วันนี้ไปโรงนี้ วันนั้นไปโรงนั้น แลวก็มอบเงินใหโรงละสองหมื่นๆ ทุกโรงไป เรา
ใหอยางนั้น การเสียสละ เรียกวาไมใหมีสมบัติในวัดนี้ เฉพาะอยางยิ่งเชนเงินไมมี ออก
หมดเลย วัตถุตางๆ ก็ไปดวยกันๆ ของจัดไวเต็มโกดัง โรงพยาบาลไหนตองการมา
เมื่อไรมาเลย พระทานอยูเปนวาระกัน ดูแลรับผิดชอบ ทางไหนโรงไหนมาจัดใหเต็ม
รถๆ มีสองประเภท ประเภทไกล ประเภทใกลคือประเภทธรรมดา ถาไกลตั้งแตอุบล
ยโสธร โคราช นี้ใหพิเศษ อันนี้ใหพเิ ศษ พิเศษก็เสมอกันหมด ธรรมดาก็เสมอกันหมด
อยางนี้ละใหตลอด เรามีแตใหนั่นละ ไดมาเทาไร ไดมาเพื่อใหๆ ไมไดไดมาเพื่อเก็บ
เพื่อใหทั้งนัน้ เราชวยเต็มกําลัง
เช็คเขาถวายที่กรุงเทพฯ เราก็เอาเขาธนาคารทางกรุงเทพฯไว ตามความจําเปน
ทางกรุงเทพฯมีมากนอยเพียงไรก็เอาทางนั้นออกชวยๆ อยูทางอุดรก็เอาทางอุดรออก
ชวย อยูทางกรุงเทพฯฝากไวนั้นหลายธนาคาร ก็เอาออกชวยตามความจําเปนในที่นั้นๆ
เฉพาะกรุงเทพฯนะ อยางนี้ละ ในกรุงเทพฯก็มีหลายธนาคารที่เอาเงินฝากไวทางนูน
เพื่อชวยเหลือทางนูน ไมไดฝากไวเพื่อเก็บ เราฝากไวทางนูนเพื่อชวยเหลือทาง
กรุงเทพฯ ทางอุดรก็ชวยเหลือทางนี้กวางขวางมาก เราดูแลทางนี้ ทางนูนก็มอบให
ผูดูแลแทนเรา เขียนใบถอนใหเรียบรอย ไปถอนเงินในธนาคารนั้นๆ เขียนใบถอนให
เรียบรอย ก็นําใบถอนลายชื่อเซ็นจากเราแลวถอนออกมาๆ ชวยหมด เราไมเอานะ เรา
ชวยอยางนี้ตลอด ขอใหพี่นองทัง้ หลายทราบเอาไววา นี้อํานาจแหงธรรม คือเมตตา
ธรรมเฉลี่ยเผื่อแผใหทั่วถึงไปหมดนัน่ ละ เอาละใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

