
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

นายอําเภอมาขอ 
กอนจังหัน 

พี่นองทัง้หลายมาวัดนี้ใหดู อยามาเพนๆ พานๆ เรอๆ ราๆ นะ วัดนี้เปนวัด
ของพระพุทธเจา พระปฏิบัติแบบเปนตัวอยางไดจริงๆ พระในวัดนี้องคไหนปฏิบัติ
ขัดของตอธรรมวินัยตรงไหนไมมี บอกตรงๆ เลย เราเปนผูควบคุมอยูตลอดเวลา 
เรียกวาเดินตามแถวแนวของธรรมวินัยแหงพระเลย อยามาซุมๆ ซามๆ นะ ทานปฏิบัติ
ทานมีแบบมีฉบับของทานนาดูนาชม แตพวกญาติโยมที่เขามามันไมเคยอบรมศีลธรรม 
เขามาแลวเหมือนลิง หาบกลองมาถายพาบๆ เหมือนพระเหมือนควาย คนที่มา
ถายภาพเหมือนลิง ถายปุบปบๆ ไมไดคํานึงวาควรไมควรประการใดเลย นี่คือการ
ไมไดศกึษา มันเหมือนลิงนะมนุษยเรา ดูแลวดูไมไดนะ สลดสังเวช 

ความดีงามทานรักษาตลอดเวลา เรามีแตการทําลายตลอดเวลามันเขากันไมได 
มาวัดมาวาก็เถอก็มองดนูั้นดูนี้ ดูดวยความเพลิดเพลิน ดูเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจตน
ไมคอยมี ดไีมดีเขามากจ็ะมาใหคะแนนพระตัดคะแนนพระ วัดนั้นเปนอยางน้ัน พระ
เณรองคนั้นเปนอยางน้ันอยางน้ี เจาของเปนยังไงไมดู นั่น พระทานรักษาของทานอยู
ตลอดเวลาบกพรองที่ตรงไหน สําหรับวัดนี้พูดไดตรงเปงเลยวา พระเหลานี้ปฏิบัติ
ธรรมวินัยขอไหนผิดชี้มา ขนาดนั้นนะทานปฏิบัติ ทานเอาจริงเอาจังมาก เราจะมาตัด
คะแนนใหคะแนนทาน...เลว 

มาไมดูแบบดูฉบับ ดูเปนคติตัวอยางอะไรเลย มาแบบเรอๆ ราๆ พระทานไม
พูดแหละ ไมทราบวาเกรงใจเขาหรือเกรงใจเรา เราน่ีเกรงธรรมอยางเดียว นอกนั้นไม
เกรงอะไรทั้งนั้น ธรรมนี่เราเคารพมาก เกรงธรรมมาก จึงตองไดตีเขาสูธรรม ความ
สวยงามเลิศเลออยูกับธรรม เวลามาก็ใหไดคติเครื่องเตือนใจบางซิมาวัดมาวา กี่วันถึง
จะไดเขามาวัด ครั้นมาแลวก็ไมไดเร่ืองไดราวอะไรกลับไปบาน คนเกามาคนเกากลับไป 
เร่ืองก็ของเกานั่นแหละไมเกิดประโยชน 

มาศึกษาก็ดซูิ ทานทํายังไงๆ ดูเอา นี่พูดอยางตรงไปตรงมา เอาภาษาธรรมมา
พูด ไมไดเอาภาษาโลกประจบประแจงเลียแขงเลียขา เจริญพรๆ ไมเอาไมใชภาษา
ธรรม ภาษาธรรมผิดเปนผิด ถูกเปนถูก บอกตามตรงเลย ธรรมพระพุทธเจาทานสอน
โลกสอนอยางตรงไปตรงมา เอาละใหพร 

หลังจังหัน 
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(คณะผูอํานวยการและรองผูอํานวยการฝายการแพทย นําคณะทั้งหมดสองรอย
คนมาประชุมเพื่อปฐมนเิทศผูอํานวยการใหม มีระดับผูใหญ ๑๑ ทานมากราบหลวงตา
ครับ) โรงพยาบาลไหนบาง (ทั่วประเทศครับ) มาธุระอะไรละ ( มาประชุมทีอุ่ดรครับ
แลวแวะมากราบหลวงตา ทานผูอํานวยการเพชรบูรณกับคณะนําผาปามาถวายหลวงตา
ดวยครับ) วันนี้ทางโรงพยาบาลตางๆ มีศรัทธามาใหวัดปาบานตาด แตกอนมีตั้งแตวดั
ปาบานตาดใหทั่วไปหมด โรงพยาบาลเปนรอยๆ โรง ชวยตลอดเลย 

(ปที่แลวหลวงตาเมตตาใหเครื่องมือตาโรงพยาบาลเพชรบูรณไป เราก็ได
ใหบริการคนไขไปประมาณพันคนแลวครับ คนเพชรบูรณไดรับประโยชนมากครับ) 
เฉพาะตานี่มันเทาไร (๑๒๔,๙๕๐,๐๐๐ ครับ) นี่ละเฉพาะตา คือเราแยกออกตาจังหวัด
นั้นๆ รวมแลวเปน ๑๒๔,๙๕๐,๐๐๐ (รออยูอีก ๖ ลาน ถาหลวงตาใหก็พอดีเปน ๑๓๐ 
ลาน เขาขอไวแลวโรงพยาบาลศูนยอุดรครับ) ยังไมใหเพราะพอขอแลวใหปุบ มันเปน
การเอารัดเอาเปรียบโรงพยาบาลทั้งหลาย เวลานี้โรงพยาบาลอุดรก็ไดเปรียบอยูแลว 
ปุบปบเขามาที่นี่ๆ ก็ไดมากกวาเพื่อนละซิ พูดจริงๆ โรงพยาบาลอุดรไดมากกวาเพื่อน 

(โรงพยาบาลเพชรบูรณไดนอยกวาเพื่อนครับ ไดแค ๔ ลานเอง ยังขาดแคลน
อีกเยอะ) ยังมากกวาเขาที่ไดนอยกวาเรา เราชวยจริงๆ นะ ตานี่ชวยมาก เฉพาะ
เวียงจันทนเวลานี้ก็ชวย ๓๐ ลานแลวเฉพาะตา จะไปวันที่ ๒๓ ก็จะเขาโรงพยาบาลวามี
ความขัดของตรงไหนๆ ก็จะพูดกันตรงนั้น คราวนี้เอาของไปใหเยอะนะ รถบรรทุกสิบ
ลอ ๑๑ คนั ปกอพั ๕ คัน ที่จะสงขามไปเวียงจันทน ไปใหโรงพยาบาลแลวใหทาง
โรงพยาบาลเปนจุดศูนยกลางแจกประชาชนทั่วๆ ไป 

ยกนิ้วใหเลยวาไมมีใครจะมาแขงวัดนี้ หมายถึงการเสียสละ เราพูดตามหลัก
ความจริงเราไมโอไมอวด ธรรมเปนความจริง พูดตามความจริง สําหรับวัดนี้ชวยโลก
ชวยจริงๆ ที่ไหนๆ ชวยหมดเลย วันนี้พอฉันเสร็จแลวก็จะไปอําเภอคํามวง (เขามี
หนังสือมากราบเรียน) ลองอานดูซ ิ

(เร่ืองสถานที่กอสรางที่วาการอําเภอคํามวงหลังใหม นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลคํามวง เปนตัวแทนของชาวบานอําเภอคํามวง เห็นวาทางนายอําเภอหาสถานที่
กอสรางใหมไมเหมาะสมและไมสงางาม โดยนายอําเภอคํามวงไมยอมรับฟงเสียงและ
ความคิดความเห็นของชาวบาน หัวหนาสวนราชการ รวมถึงกาํนัน ผูใหญบานในอําเภอ
คํามวง ใชความคิดของตนแตเพียงคนเดียว ซึ่งนายอําเภอมาดํารงตําแหนงที่อําเภอคํา
มวงอยางมากไมเกิน ๔ ป แตพวกชาวบานและพวกกระผม ตองอยูอาศัยในอําเภอคํา
มวงตลอดไป จึงขอความเมตตาจากองคหลวงตาสงตัวแทน หรือมาดวยตัวเอง เพื่อดู
สถานที่กอสรางอําเภอคํามวงใหเหมาะสมและสงางามแกชาวอําเภอคํามวงดวยครับ) 
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วันนี้ก็จะไปที่วาการอําเภอกับชาวบานไมลงกัน จะปลูกสรางที่วาการอําเภอ ทาง
นายอําเภอวาจะปลูกที่ตรงน้ัน ทางประชาชนใหปลูกตรงนี้ ก็เลยมานิมนตเราไป
พิจารณาหรือใหสงตัวแทนไป วันนี้เราตกลงก็จะไปที่นี่ละ เราไปเอง ไปดูเหตุการณเอง 
ไมลงรอยกันเพราะเหตุผลกลไกอะไร ถามดูใหละเอียดลออเรียบรอยแลวควรจะสราง
ตรงไหนก็จะแนนอนตรงนั้นตรงที่เราไป 

ไปนี้ก็จะเขาโรงพยาบาล เอาของใสรถเต็มรถไปใหโรงพยาบาล เสร็จแลวถึงจะ
ไปอําเภอ อยางน้ันละเรา ผลประโยชนติดไปเรื่อยๆ ไมใหเสียการ เพราะทางอําเภอคํา
มวง โรงพยาบาลนี้มาขออยูบอยๆ เหมือนกับโรงพยาบาลทั้งหลายที่มาติดตอขออาหาร
ปจจัยทั้งหลายที่เราสั่งเอาไวโกดังเต็มเอี๊ยด โรงพยาบาลไหนมาก็ใหไปเลยๆ สม่ําเสมอ
กัน เราแยกไวเปนสองประเภท ประเภทธรรมดาไมไกลนัก ตั้งแตเขตนัน้เขามาที่นี่ให
เสมอกันหมด แลวจากเขตนั้นออกไปนอกนั้นรอบดานก็ใหพิเศษ แลวก็เสมอกันหมด
อีกสวนพิเศษก็ดี วันนี้ไปก็จะเอานี้ไปพรอมเพือ่ไมใหเสียเที่ยว เอารถไปโรงพยาบาล 

จะตองพิจารณาเสียกอน สมควรยังไงๆ ที่จะสราง จะไปดูเหตุผลกลไกระหวาง
ชาวบานกับนายอําเภอ ขัดของกันเพราะเหตุผลกลไกอะไร เราจะไปดูจุดขัดของ ลงกจ็ะ
ลงกันที่นั่น เราจะพิจารณาสมควรยังไงก็จะแนะตามนั้น แลวก็เร่ิมลงมือสราง นี่ให ๘ 
ลานนะ ก็อยางน้ันแลว ไมไดหยุดไดถอย ใหตลอดเลยวัดนี้ เรียกวาวัดแบ ไมมีคําวากํา
วัดนี้ ทานทั้งหลายทราบเสีย ไมมีคําวากํา แบตลอด 

ส่ิงของเงินทอง จตปุจจัยไทยทานตางๆ ที่ไดมานี้ เราเพื่อโลกทั้งน้ัน เราไมเก็บ
ไมเอา เชนอยางขาวเมื่อวันทําบุญกองเทาภูเขาเลย นี่ก็ออกชวยโลกนะ ที่ทํานี่ทําเพื่อ
ชวยโลก เราไมเอาอะไร เราพอแลวก็บอกวาพอ นี่ละการปฏิบัติธรรม...พอ เร่ืองของ
กิเลสตัณหาไมพอ กินจนตายก็ไมพอ ตายไปยังหิวตลอด ถาธรรมแลวพอ บอกให
ชัดเจนการปฏิบัติธรรมตั้งแตตนลมลกุคลุกคลานมา ฟาดเสียจนอิ่มเต็มหัวใจแลวพอ ที
นี้เมื่อเวลาพอแลวเปดออกๆๆ เพือ่โลกเพื่อสงสาร เราจึงไมมีอะไรติดตัว ดวยความ
เมตตาชวย 

วันนี้ก็จะไปอําเภอคํามวง เอาของไปมอบใหโรงพยาบาลแลวก็จะมาพิจารณากัน
เร่ืองการกอสรางที่วาการอําเภอ ตกลงใหแลว ๘ ลาน นายอําเภอมาขอ ทีนี้มันมาเกิด
เร่ืองเวลาจะสรางซิ ระหวางชาวบานกับทางอําเภอ ตกลงก็ตองเกี่ยวมาหาเรา ใหเราไป
พิจารณาดู เปนผูวินิจฉัยใครครวญแลว ตกลงกันจุดไหนกล็งกันจุดนั้น เราก็ใหสราง
เลย เปนอยางน้ันละ การสรางน้ีไมหยุดวดันี้ นี่ทางโรงพยาบาลภูเขียวก็กําลังขึ้นชั้นสอง
แลว เมื่อวานหัวหนาชางเขาที่กอสรางว่ิงมาหา เพราะเขาเคยกอสรางกับเราอยูเสมอ
โรงพยาบาลไหนๆ เราก็ไวใจเขา เขาทําดี วาเขาปลูกสรางไดถงึน้ันๆ  
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เรียกวาเราแบเลย เราไมเอาอะไรทั้งนั้น สมบัติเงินทองขาวของที่ไดมามากนอย
นี้เพื่อโลกทั้งหมด เราไมเอาอะไรเลย แมที่สุดเราไดพูดแลวอยางขาดตัว มีพินัยกรรม
ดวยวา เวลาเราตายแลว ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขามาทําบุญใหทาน เกี่ยวกับเรื่องครู
บาอาจารยทั้งหลายตายเขาก็เปนอยางน้ัน ยิ่งหลวงตาบัวตายมันจะดังอยูนะ ทีนี้
จตุปจจัยจะมาแหละ นี่เราก็เขียนพินัยกรรมไวเรียบรอยแลว สมบัติเงินทองขาวของที่
เขามาบริจาคทานเพื่อเผาศพเรานั้น ใหตั้งกรรมการเก็บหอมรอมริบไวใหหมด พอ
เสร็จแลวใหเอาไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง เราจะเผาดวยไฟเทานั้นพอ นี่ประกาศไป
แลวเปนอื่นไปไมได ลงไดล่ันคําไหนแลว เรามีพินัยกรรมดวยเขียนไวแลว บอกพระวา
อยูในตูนั้น เวลาเราตายใหงัดจากตูมาอานเลย นี่เปนคําพูดหลวงตาบัวครั้งสุดทาย 
อยางน้ันละเราไมเอา 

เราชวยชาตินี่ก็ทองคําน้าํไหลซึมได ๓๘๗ กิโลคร่ึง เทากับ ๓๑ แทงๆ ละ ๑๒ 
กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมไดหลอมอกี ๕ กิโล ๓๖ บาท ๙ สตางค รวมทองคําที่หลอม
แลวและยังไมไดหลอม ๓๙๓ กิโล ๓ บาท ๙ สตางค ถารวมกับทองคาํ ๑๑ ตันกับ 
๓๗ กิโลคร่ึงที่เขาคลังหลวงแลวเปนทองคํา ๔๓๐ กิโล ๓๖ บาท ๙ สตางค นี่เปนเศษ
จาก ๑๑ ตนัมา เราเรียกประเภทน้ําไหลซึม ถาเรายังไมตายเราจะพยายามขวนขวาย
สมบัติเหลานี้เขาสูหัวใจของประเทศไทยเรา 

กอนที่เราจะดําเนินเราคิดเรียบรอยแลวไมตองไปถามใคร ออกตามนั้นๆ ตั้งแต
เร่ิมวา เอา จะนําพี่นองทั้งหลาย ป ๒๕๔๐ มนัจะจมเมืองไทยของเรา เราจนรองโกก 
จากน้ันก็บอก เอา จะนํา ก็นําจริงๆ ดวย ไดทองคําถึง ๑๑ ตันกับ ๔๓๐ กิโล สวน
ดอลลารไดเขาคลังหลวง ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล ทีนี้เราก็ประกาศ ทองคํานี้ตลอดเลยจะ
ไมร่ัวไหลไปไหนเปนอันขาด เขาหมด 

สวนดอลลารเขาคราวนี้แลวเราก็ประกาศใหทราบวา ตอนี้ไปเราจะไมไดเทศนา
วาการนําสมบัติเงินทองเขามาชวยชาติเปนสวนรวมอีก แตความจนของคนนั้นไมมีบก
บาง เขามาหาเรา เราจึงไดหักเงินดอลลารออก คือที่เขาแลวก็เปนอันเขาไป ที่ยังไมเขา
ทีนี้จะไมเขาเราบอก เงินดอลลารนี้จะมารวมกับเงินไทย แลวเฉลี่ยออกชวยชาติ
บานเมืองอยางทุกวันนี้ ก็เงินดอลลารกับเงินไทยละออกอยูเดี๋ยวนี้ ไมไปไหน 

บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิทานทัง้หลาย หาผูนําพี่นองทัง้หลายหาซิหาอยาง
เรา เราอบอุนจริงๆ เราไมมีความดางพรอยภายในจิตใจวา ไดนําพี่นองทั้งหลายดวย
ความบกพรองตรงไหนบางเราไมปรากฏ มีแตความอบอุนดวยความบริสุทธิ์ใจเต็มไป
ดวยเมตตา เพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์สุดสวน ที่ไดนําพี่นองทั้งหลายนี้ เอา หาใครมาเปน
คูแขงก็มาไดเราบอก ถาหากวาเกงกวานี้ไปอีก บริสุทธิ์ยิ่งกวานี้แลวเอาเหตุผลวามา 
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อยางไรก็ตองแพเรา เพราะนี่เหตุผลดวยความเมตตา เมตตาเปนธรรมลวนๆ ไมเปน
อยางอื่น จะมีล้ีลับลับลมคมในไมมีสําหรับธรรม ตรงเปงๆ เลย นี่เราก็จะชวยตลอดไป 

เชน ทองคําเดี๋ยวนี้ใหเปนประเภทน้ําไหลซึม คอยไหลเขามาๆ ได ๔๓๐ กิโลกับ 
๓๖ บาท ๙ สตางคแลว ออกจาก ๑๑ ตัน จะคอยไปเรื่อยๆ ละ เราพยายามเพื่อพี่นอง
ทั้งหลายเวลายังมีชีวิตอยู เวลาจะจมก็เห็นกันทั่วหนาทั่วตา ป ๒๕๔๐ แหม จนเรารอง
โกกเลย ถึงขนาดที่วาออก เอา เราจะเปนผูนําวางั้นเลย พอแม ปูยา ตายาย ของเรานํา
ชาติไทยของเรามาดวยความสงบรมเย็นสมบูรณพูนผลตลอดมา มาถึงลูกหลานตั้ง ๖๒ 
ลานคน แลวจะพาเมืองไทยทั้งประเทศจมนี้มันเปนไปไมได เราก็เกิดอยูในทามกลาง
เมืองไทยนี้ เอา จะชวย ตั้งแตนั้นมาผลก็ไดขึ้นมา ฟนขึ้นมา จากน้ันก็ชวยทางดานจิตใจ 
เทศนาวาการตลอด 

เวลานี้วิทยุออกตัง้รอยกวาแหง เทศนาวาการสอนโลก สวนสมบัติเงินทองเราถือ
เปนเรื่องเล็กนอย เร่ืองธรรมที่จะกระจายออกสูประเทศไทยของเราจะมากในคราวนี้ ก็
มากจริงๆ ตั้งเทาไรรวมรอยเหรอ (ถานับที่เขาแจงความประสงควาจะสรางๆ ดวย
ประมาณ ๑๐๘ สถานี ไดแลวตอนนี้ ๙๙ สถานี) ที่เปนสถานีแลว ๙๙ สถานี ออกทั่ว
ประเทศ แลวตอไปนี้เขากําลังจะ นั่น คือเศษจากนี้ไปก็รอยกวา นี่เราพยายามที่สุดแลว 
แลววิทยุนี้เราก็ไมไดเกี่ยวของ เปนความเสาะแสวงของประชาชนเอง สถานีตั้งรวมรอย
แลว นี่ละเราตายแลวจะไดหายหวง หายหวงเราพูดจริงๆ เราหายหวง 

เวลานี้เปนหวงแตพี่นองชาวไทยเราเทานั้น สําหรับเราเองไมมีหวงอะไร ใน
ตัวเองไมม ีบอกโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรหวง หมดโดยสิ้นเชิง พอแลวเต็มสัดเต็มสวนดวย
ความเลิศเลอภายในหัวใจ เรียกวาพอแลวจากการปฏิบัติธรรมมาตั้งแตลมลุก
คลุกคลาน น้ําตารวงบนภูเขาฟดกับกิเลสเราไมลืมนะ เอาจนกิเลสคว่ําหลังวัดดอย
ธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ตั้งแตบัดนั้นมา เผาศพกิเลสเรียบรอยแลวก็
ชวยเผาศพในกิเลสของคน ก็ชวยบานชวยเมืองไปเรื่อยๆ อยางนี้ละ เราไมเอา เราวาไม
เอาไมเอาจริงๆ เราไมเหมอืนใคร 

คิดดูตั้งแตตายแลวก็ยังจะเอาเงินที่เขามาบริจาคเผาศพเรานี้ ซื้อทองคําเขาสู
คลังหลวง อยางน้ันละเราชวยพี่นองทั้งหลาย เราชวยดวยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ เราดีด
ดิ้นอยูอยางนี้เราเพื่ออะไร เพื่อเราไมมี มีแตเพือ่โลกเพื่อสงสาร วันนี้ก็จะตองไปอําเภอ
คํามวง ที่เขามาขอที่วาการอําเภอ จํานวน ๘ ลานเขาขอ ๘ ลานใหแลว ทีนี้เวลาจะสราง
ที่วาการอําเภอ ระหวางนายอําเภอกับประชาชนไมลงรอยกัน นี่ละนิมนตเราไปเราจะได
ไปวันนี้ สมควรยังไงๆ ควรจะสรางยังไงเราจะเปนผูพิจารณา จะตัดสินใหลงมือสรางกัน 
แลวเงิน ๘ ลานนี้ก็จะออกไปที่วาการอําเภอ อยางน้ีละ 
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กอนที่จะไปนี้ก็เอาพวกอาหารการกินใสรถเต็มรถไปมอบใหโรงพยาบาล ไมให
ไปเฉยๆ เสียเที่ยว เขาใจไหม ตามธรรมดาทางโรงพยาบาลคํามวงเขาก็มาขอจากนี้อยู
เสมอ เหมือนกับโรงพยาบาลทั้งหลาย ทีนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลนั้นไปแตมอืเปลาๆ 
ไมเหมาะ ตองเอาอันนี้เต็มรถไปเทใหโรงพยาบาลแลวจึงเขาหาที่วาการอําเภอ มีอะไรก็
วากันตรงนั้น แลวกลับ วันนี้ก็ไมไดอยูละ ก็มีเทานั้นละ 

คณะนายแพทยที่มาเยี่ยมหลวงตาวันนี้ ไดฟงชัดเจนทกุอยางแลวไมใชเหรอ 
เร่ืองโรงพยาบาลนี้เราชวยมากกวาเพื่อนเปนอันดับหนึ่ง โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเรา
ชวยอันดับหนึ่ง ที่ชวยมากกวาเพื่อน นอกนั้นก็เปนจุดเปนดอน สวนโรงพยาบาลเปน
แถวไปเลย ชวยหลายแบบ นับตั้งแตเครื่องมือแพทย รถรา ตึก บางทสีถานที่ไมพอ
ขยายให บางทีซื้อใหหมดทั้งสถานที่เลย ใหติดตอทางราชการ ถาเขายอมรับวาเขาจะหา
เครื่องปลูกสรางใหแลวก็เอาได เราจะซื้อให ตกลงทางรัฐบาลเขาก็ให ใหมาเราซื้อให
เลย หลายลานซื้อที่ แลวยกที่เกาไปใสที่ใหม 

เพราะที่เกามันเหมือนอยูในครัวเรือน ๙ ไร อยูในตลาด ไปดูแลวมันดูไมไดเรา 
นั่นละจึงไดเอาที่ใหมใหเลย อันเกานี้ใหเปนสาธารณสุขไปเสียหรือเปนอะไรก็แลวแต
เถอะ ยกใหมเรียบรอยแลวนะนี่ เรียบรอยไปหมดแลว เราไปดูหนหนึ่งสวยงาม เนื้อที่ 
๒๕ ไร อันนี ้๙ ไร เราไปซื้ออันใหมใหดูวา ๒๕ ไร อันนี้ก็ใหเปนสาธารณสุขหรืออะไรก็
แลวแตเขา เดี๋ยวนี้ยกไปหมดแลว อยางน้ันละชวยโรงพยาบาล ที่ก็ไดซื้อใหขยายให ซื้อ
ใหหมดก็มี ซื้อขยายใหก็มี เครื่องมอืแพทย รถรา ตึกอะไรๆ จึงวาโรงพยาบาลเปน
อันดับหนึ่งที่เราชวยนะ มากๆ กวาเพื่อน นอกนั้นก็เปนที่เปนฐานเปนแหงๆ ไมมากนกั 
สวนโรงพยาบาลนี้เรียกวาเปนแถวไปเลย 

(โรงพยาบาลเพชรบูรณยังขาดเครื่องตรวจวัดเลนสตาครับ ประมาณลานแปด) 
ที่ไดไปแลวเทาไร (๓ ลานแปดแสนคะ มาคราวนั้นเกรงใจหลวงตาเลยไมกลาขอมาก) 
อยากถามวาคราวนี้กลาหาญแลวเหรอ เปนอันวาให อยางน้ันละวันหนึ่งๆ ออกหลายๆ 
ลานนะเรา มีแตออกๆ ตลอดเลย 
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