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สงเคราะหมากนอยตามเหตุผลที่ควร
(ผมเคยไปทีอ่ ุดรไปหาหลวงตาหลายทีแลวแตไมเจอ ไปวัดบานตาด ไปดูวัด
ปา) เปนอยางไรละปาวัดปาบานตาด (ดูปามันสวยครับ แตเขียนไวบอกวาหามเขา ไม
มีสิทธิ์หามเขา ผมก็เลยไมไดเขา ผมเลยอยูศาลา) วัดปาบานตาดมีกฎมีระเบียบ ใคร
จะไปสุมสี่สุมหาไมได ไปก็ติดปายๆ ไว เชนมีชองทางๆ ติดหามเขาๆ เปนอยางนั้นละ
ภายในมีแตที่ภาวนาของพระ ไมใหใครเขาไปยุงเลย บริเวณภาวนาของพระ มีเฉพาะ
ศาลาออกไปประตูวัดเทานั้น ใครไปก็เขาไดแคศาลาๆ นอกนั้นหามเขาๆ ทั้งหมด เปน
ทําเลพระทานภาวนาของทาน เราปฏิบัติอยางเขมงวดกวดขัน มีขอบมีเขต มีหลักมี
เกณฑ ไมไดทําสุมสี่สุมหา
(ผมจะเอาตัวอยางของหลวงตา ดูวาปลูกปาอยางไร) ก็นั้นแลว ปาก็เปนปารม
ไม เดินจงกรมอยูขางลางเย็น ที่วาปานั้นปารมไมเดินจงกรมอยูขางลาง ไมใชปาประดับ
ความสวยงามของกิเลสเหมือนโลกเขาทํากัน เราไมทํา ปลูกปาก็ปลูกประดับธรรม
ไมใชปลูกเพือ่ ทําลายธรรม ปลูกประดับธรรม เราปลูกหมดนั่นละบริเวณวัดปาบานตาด
กําแพงในกําแพงนอก มีสองกําแพง กําแพงนอกซือ้ ใหมเพิ่มเขาไปอีก มันตั้ง ๓๐๐
กวาไร วัดปาบานตาดตั้ง ๓๐๐ กวาไร ที่เกาของเรา ๑๖๐ กวาไร ที่นี่ยิ่งกวางกวานั้นอีก
มันตั้ง ๓๐๐ กวาไร เราก็ปลูกตนไมใหเปนที่รมเงาสําหรับเดินจงกรม นั่งภาวนา
กระตอบมีเปนแหงๆ แลวมีรมไม
(หลวงตาเอาของไปแจกตามโรงพยาบาลตางๆ ผมฟงหมด) ทางเวียงจันทนก็
ไปชวย อันนี้มันก็ขึ้นอยูก ับบุญกับกรรมเหมือนกัน เชนอยางเวียงจันทน เราเริ่มที่จะ
ชวยเวียงจันทนคือเริ่มเขาโรงพยาบาลกอนแลว เริ่มชวยทางตา ๓๐ ลาน..ตา เฉพาะ
เวียงจันทน เริ่มนะเริ่มชวย ตอจากนั้นก็จะเริ่มละที่นี่ จะเริ่มเขาโรงพยาบาล พวกตึก
ไหนไมดีๆ จะชวยไปเรื่อยๆ ทั้งเครื่องมือแพทย ทั้งตึก สถานที่อยูของคนไขเริ่ม
มันก็กรรมของเขาเอง เราไมมีอะไรเสียหาย เปนความเสียหายของเขาเอง เรา
เตรียมไวตั้ง ๑๐ คันรถ รถ ๑๐ ลอ เตรียมของทุกอยางจะขามไปเวียงจันทน พอดีเขา
วามีไขหวัดนกอะไรๆ เรายกกลับแลวก็ขามไปนูน ไปทางแมฮองสอน แมฮองสอนทาง
พวกไทยใหญขาดแคลนมาก จังหวัดแมฮองสอนเรายกไปทัง้ หมดเลย ๑๐ กวาคันรถ
รถ ๑๐ ลอ อาหาร-พวกขาวพวกเครื่องกระปองละมากตอมาก ยกไปทางแมฮองสอน
เลย ทั้งหมด ๑๐ กวาคันรถ
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จากนั้นยกไปทางเชียงใหม ไปตามสายของเขาที่มีความยากจนเข็ญใจ แลวก็ไป
สายทางเชียงใหมอีกสายหนึ่งสายที่สอง สายแรกไปทางแมฮอ งสอน ๑๐ กวาคันรถ สาย
ที่สองนี้ไปทางเชียงใหม ดูเหมือน ๕ คันรถ ไปอยูอยางนั้นเรื่อยๆ เรา ทางที่ไมไดก็คอื
เวียงจันทน เราเตรียมจะให เขาวาเปนไขหวัดนกเทานั้นเราเขาใจทันที คือภายในมัน
เตะมันถีบมันยันกัน ทะเลาะกันอยูภายใน เขาเอาไขหวัดนกมาเปนเครื่องแก เราเขาใจ
ทันที นั่นละของเราตั้ง ๑๐ คันรถยกไปทางแมฮองสอนทัง้ หมดเลย ของไมไดนอยนะ
เครื่องกระปงกระปองอะไร คือเอาของจําเปนๆ ไปเลย อันดับหนึ่ง อันดับสองไปทาง
เชียงใหม อันนี้ไมมากนัก ดูเหมือน ๕ คันรถ ๑๐ ลอ สวนไปทางแมฮองสอน ๑๐ คัน
รถ ๑๐ ลอ เปนอยางนั้นละชวย
จากนั้นก็ชวยไปเรื่อยๆ อยางที่เราชวยอยูนี่ วันนี้ก็จะไปปากชองเขาใหญไปชวย
คนยากจน ไปหมด ชวยหมดเลย เมื่อวานนี้ไปทางปราจีน ขึ้นทางเขาใหญปราจีน ดูวา
๑๔ ครอบครัวหรือไง ใหๆ เสมอกันหมด จากนั้นเราก็ใหครอบครัวละ หนึ่งพันๆ แลว
วันนี้จะขึ้นทางปากชอง เอาไปแจกคนที่ดานจะขึ้นเขาใหญ เตรียมพรอมไวแลว วันนี้เรา
จะเดินทางไกลนะ ไปนี้ไปปากชองเอาของเหลานี้ไปเทลงแจกพวกดานขึ้นปากชอง แลว
ขึ้นเขาใหญ จากนั้นเราก็จะนําของนี้ขา มเขาใหญลงไปปากชอง ปราจีนบุรี ที่ไปเมื่อวาน
นี้ไมครบ ขาดอะไร (ขาดขาวครับ เขาใหมาทีหลัง) เออ วันนี้จะเอาขาวไปเพิ่มเติม เอา
ไปซ้ําทางปากชอง เมื่อวานนี้ยังไมไดเพราะของพึ่งตกมา ตอนเราไปแจกแลวของมาที
หลัง วันนี้จึงตามไปอีกใหไดเสมอกัน
หลวงตาไดพาพี่นองทัง้ หลายนําวัตถุทั้งหลายที่เปนหัวใจของชาติเขาสูคลังหลวง
จํานวนไมนอยนะ ที่นําชาติคราวนี้ ไดนําพี่นองทัง้ หลาย นําสมบัติเขาสูคลังหลวงของเรา
ทองคําที่นําเขาคลังหลวงคราวชวยชาติคราวนี้ได ๑๑,๕๒๐ กิโล ไมใชนอยๆ เราจะไป
หาที่ไหนไดอยางนี้ ไมมนี ะ นี่ก็คือความรวมมือรวมใจของพีน่ องทั้งหลายรวมกัน ถึงได
จํานวนตั้ง ๑๑,๕๐๐ กวากิโล เฉพาะทองคําของเลนเมื่อไร สวนดอลลารก็ไดเพียง ๑๐
ลานกวาเทานั้นละไมสําคัญนัก สําคัญที่ทองคํา เรามุงตอทองคํา เพราะทองคํานี้
แข็งแกรงเปนหัวใจของชาติไดเปนอยางดี จึงตองพยายามเอาทองคําเขาสูคลังหลวง เรา
ก็ไดพอสมควรแลว ตั้งหมื่นหนึ่งพัน
ของที่เราไดเหลานี้ๆ ออกชวยโลกทั้งนั้น เราไมเอา แมบาทหนึ่งก็ไมเอาฟงซินะ
ทานทั้งหลายเชื่อถือไดไหม คําสัตยคําจริงเราเคยปฏิบัติตอ ตัวของเรามาไดผลเปนที่
พอใจ เพราะฉะนั้นเราจึงไดนําอันนี้มาปฏิบัติตอพี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศ ของ
เหลานี้เราจะนําเขาสูสวนรวมๆ ปจจัยไดมากนอยเหลานี้ไมไปไหน ออกหมดเลย เราไม
เอา เราแบตลอด เราบอกวาเราพอแลว ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันพอหมดทุกอยาง
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ไมเอาอะไรเลย มีแตความเมตตาลวนๆ ไปที่ไหนมองดูมีแตดูดวยความเมตตาๆ
ทั้งนั้นละ ไดมาเหลานี้ออกหมด
ไมมีการเก็บสําหรับวัดปาบานตาด ไมเก็บ เงินทองไมมี ไมใหมี เอาความชุม
เย็นเขาสูจิตใจของพี่นองชาวไทยเรา หรือชาวไหนก็ตามถามีความยากจนเข็ญใจซึ่งควร
จะไดรับการสงเคราะหมากนอยตามเหตุผลที่ควร เราจะใหเสมอกันไปหมดเลยอยางนี้
เราไมเก็บเพื่อประโยชนแกโลก เราตายแลวจะไมไดทํา ใหทาํ เสียเวลานี้ ในชาตินี้เปน
ชาติที่ชวยชาติก็ถกู ตัง้ แตออกเปนผูนําพี่นองทัง้ หลายมาไมไดหยุดไดหยอน ออกนํา
ตลอดทุกสิ่งทุกอยาง
ทองคํา ดอลลาร เงินสด ตึกตางๆ ตามโรงพยาบาลนี้ แหม มากตอมาก โรงร่ํา
โรงเรียน โรงพยาบาล ที่ราชการตางๆ มีเปนแหงๆ ไมมากนัก สวนโรงพยาบาลนี้เปน
แถวเลย โรงพยาบาลนี้พิสดารมาก เครื่องไมเครื่องมือแพทยก็พิสดาร ไมทราบวากี่
ประเภทเครื่องไมเครื่องมือ แลวก็ตกึ ถาไมพอที่ตรงไหนเราก็สรางให รถยนต บางทีที่
คับแคบ เราซื้อขยายใหอยางนั้นทั่วๆไป ชวยเต็มกําลัง เรียกวาไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว
เราละ เรื่องการเงินการทองจะไปถามวัดปาบานตาดไมมี ถาถามใหไปถามจากทั่วๆ ไป
ที่ไดรับการสงเคราะหจากเรา มีอยูทั่วประเทศนั่นละ เราใหอยางนั้นตลอดมา ใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

