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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เมตตาตั้งศูนยดวงตา 
(ชาวอําเภอบานฉาง จ.ระยอง กราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

อําเภอบานฉาง จ.ระยอง ใหเปนสถานีเครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบาน
ตาดรอยเปอรเซ็นต ซึ่งเร่ิมออกอากาศเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ขอนอมถวายสถานีดังกลาวแดองคหลวงตา ใหเปนสมบัติของสงฆวัดปาบานตาดครับ) 
เราอนุโมทนาดวย ตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมขึ้นมา มากตอมากมีแตเสียงโลก เสียงธรรม
ไมมี เสียงโลกกับเสียงฟนเสียงไฟมันไปดวยกนั เสียงอรรถเสียงธรรมกับเสียงความ
รมเย็นไปดวยกัน 

(หมอคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ครับ) ก็นั่นแลวเรา
จัดตั้ง พิจารณาดูเลยลงเพชรบูรณ เพราะจําเปนมาก เลยตั้งที่เพชรบูรณ คือเครื่องมอื
ตา เร่ิมทั้งเครื่องมือทั้งหมอ คือหมอก็ใหครบ เครื่องมือเราจะยันไวเลยเราจะเอาให
ครบ แลวหมอตองมาใหครบ ที่ผานมาแลวก็เหมือนกัน ทางบุรีรัมยเขาก็ยืนยันจะหา
หมอมาใหครบ เขาวาจะมาหาเรา เราบอกไมจาํเปน ไมตองมา หาหมอใหครบก็แลวกัน 
หมอตาเยอะอยูนะตั้งหลายแผนก เราไมเปนหมอตาเราไมรู ตานี้เครื่องมือหลายแบบ
หลายฉบับ 

(ภาคเหนือตอนลางยังไมมีศูนยดวงตาครับ) เรารูสึกวาเพชรบูรณจนตรอกจน
มุมมากกวาทางพิษณุโลก เลยเอาทางนี้กอนแลวคอยขยับไป เราวางี้ คืออันไหนทีเ่ปน
อันดับหนึ่งทุกขมากกวาเพื่อน จนมากกวาเพื่อน ก็จะลงในจดุนั้น แลวรองลําดับลําดา
ไป นี่เราก็พยายามชวย เร่ืองตาเปนเรื่องสําคัญมาก คนทองเที่ยวถึงกัน เอาแคประเทศ
ไทยเรา ภาคใต ภาคเหนือ สุดขีดสุดแดนไปถึงกันหมด ไปเที่ยวกัน รถยนตกับ
มอเตอรไซคเปนเครื่องมือของพวกบาเพลิดเพลินไดด ี ทีนี้พวกนี้จะเอาอะไรมา
เพลิดเพลิน ถาตาบอดเสียอยางเดียวไปไมไดใชไหม พวกนี้พวกคนตาดีทั้งน้ันไป เราจึง
เห็นวาตาเปนของสําคัญ คนตาบอดเขาไมไปเที่ยวที่ไหนละ คนตาดีนี้เกงมาก มันอยาก
ดูนั้นดูนี ้

เราจึงบอกวาในอวัยวะของเราตาเปนที่หนึ่ง สวนแขงขาตีนมือเราจะบกพรอง 
ใครก็ไมอยากใหบกพรองแตมันความจําเปนใหบกพรองก็ไมเทาไร หูหนวกตาดียังดี 
มองไปนูนไปนี้ได พอตาบอดเสียอยางเดียวเอาขึ้นไปนั่งบนกองเงินกองทองก็ไมมี
ความหมาย ไปนั่งเฝาอยูงั้น (เดี๋ยวนี้คนเปนเบาหวานกันเยอะ อาจทําใหตาบอดได) 
ทางพิษณุโลกมามีความมุงหมายอยางไรบาง (ไดยินขาววาทานหลวงตาอยากจะใหมี
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บริการทางพิษณุโลก ทางคณะแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เลยมาครับ) พิษณุโลกกับ
เพชรบูรณ มาวินิจฉัยกัน เห็นวาทางเพชรบูรณจนตรอกมากกวาพิษณุโลก เลยลงจุดนี้
กอน เวลานี้มีความจําเปนอะไรบางวามา 

(กําลังจะตั้งแผนกใหมครับ ใหบริการที่โรงพยาบาล ถามีหมอมาอีกสามคนและ
ปหนาอีกคน เราก็จะทําไดทั้งหมดทั้งขางหนาตาและขางหลังจอประสาทตา ไดครบ
วงจร และเปนที่สอนแพทยตอไปดวย) เครื่องมือเวลานี้มีขาดอะไรบาง (ยังครับ แต
อนาคตทางคณะพยายามจะใหมีหองผาตัด มีเครื่องมือตา) เอา พยายามเสีย เราก็จะ
ใหเหมือนกัน เพชรบูรณ พิษณุโลก จะใหเหมือนกันเลย ตกลงเปนสองทางโนน ทางนี้
บุรีรัมยตั้งแลว เร่ิมสั่งเครื่องมือแพทย ๖ ลานแลว จากนั้นก็จะพิจารณาไปตามภาค
ตางๆ ถาเรายังไมตายจะไปทั่วประเทศไทย ไปตามจุดจําเปนๆ อันดับหนึ่ง อันดับสอง
ไปเรื่อยๆ แลวเครื่องมืออะไรจําเปนบางละ (เครื่องมือตรวจตา และชุดมาตรฐานของ
การผาตัดตาครับ) เอา เขียนมาเลย 
 เราชวยโลกเราชวยจริงๆ จนไมมีอะไรติดเนื้อตดิตัวละเรื่องการชวยโลก ชวย
เตม็เม็ดเต็มหนวย.(ลูกศิษยถวายปจจัย) นี่ละคนตายใจเห็นไหมละ เขาบริจาคไดเขา
ตายใจ เพราะเราตายใจในเราแลว ทุกอยางเราไมมีมลทิน ไมมีเลย เพราะเราชวยโลก
ดวยความเมตตาลวนๆ เราไมไดชวยดวยความหิวโหยอะไรพอจะแบงน้ันแบงน้ีออกมา
กิน ไมมี สําหรับเราเราพูดตรงๆ บอกไมมีเลย ตั้งแตตนที่ชวยพี่นองชาวไทยมาเปน
เวลา ๗ ป ๘ ปนี้แลว ๒๕๔๑ นั่นละเริ่มชวยชาติมา เงินจะมาจํานวนเทาไรออกทกุบาท
ไปเลย เราไมเกี่ยว นี่ละธรรมนําโลกเปนอยางน้ี ถาโลกนําโลกก็เนาเฟะ อยางในวง
รัฐบาลเวลานี้ เนาเฟะที่สุดเลย นั่นละโลกนําโลกดูเอา 

ธรรมนําโลกเปนยังไง ใครจะบอกวาเนาตรงไหน เอาบอกมาวางั้นเลย เพราะ 
เราเปนคนทําเอง ทุกส่ิงทุกอยางไมวาจายมากจายนอย เราจะมีหลักมีเกณฑมีเหตุมีผล 
จับปุบๆ ควรจะจายมากเทาไรเหตุผลลงแลว จายมากจายนอยเทาไรมีเหตุผล มี
หลักเกณฑจาย เอาๆ ออกไปเลย สวนที่จะแยกมาหาเราบาทหนึ่งไมมี ฟงซิทาน
ทั้งหลายเชื่อไหม นี่ละธรรมเกินเชื่อ ทานทั้งหลายไมเชื่อเรา เราเชื่อเราแลว นั่น เราทํา
อยางน้ีแลว นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน เราชวยโลกเราชวยดวยความเมตตาลวนๆ เราไม
เอาอะไรอยางที่วาเหลานี้ เราไมเอาอะไร มีแตชวยโลกๆ ทั้งนัน้ 

วันที่ ๒๔ นี้ก็จะตองไปเวียงจันทน ไปเวียงจันทนก็เยอะเหมือนกัน เวียงจันทนก็
ตา ตาไดชวยแลว ๑๓ ลานแลว ยังติดตามอีก จะพยายามเอาตาใหพอ เพราะ
เวียงจันทนก็ในนามของประเทศลาวทั้งประเทศ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายมีใกล
มีไกลที่ไหน มีความจําเปนเสมอหนากันหมด ตองชวยกัน มนุษยอยูรวมกนั สพฺเพ สตฺ
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ตา อันวาสัตวทั้งหลายเปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตายดวยกันหมดทัง้ส้ิน นั่น มัน
เหมือนกันไมมีขอยกเวน ทีนี้อะไรบกพรองตรงไหนที่ควรจะเฉลี่ยเผื่อแผชวยกัน เอา
ชวยมนุษยเรา อยางนี้แลวเปนเลือดเนื้ออันเดียวกันไปหมดเลยทั่วโลก ไมมี
แบงสันปนสวนพอจะมาเปนเครื่องกระทบกัน เปนฝายนั้นฝายนี้กระทบกันได อนั
เดียวกันแลวไมมีอะไรกระทบ เขาใจไหมละ นี่ละธรรมะประสานเขาไป เปนอันเดียวกัน
แลวไมมีอะไรกระทบกัน 

เราก็พยายามสุดขีดแลว การจายเงินไมตองบอกดังที่วาน่ี ส่ังตลอดๆ สักกี่
ลานๆ ไมนับเลยละ ชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา อันก็ตกลงไดแลว ใหหมออวน
ไปแลวก็เปนอันวาจะเขาใจกันละ ทีนีม้ีอะไรบอกมาเราก็อนุญาตปุบ ส่ังปุบๆ เลย วันนี้
พูดเทานี้ละ 

สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๗ มีนาวันนี้ ทองคําที่หลอมแลว ๒๓๗ กิโลคร่ึง 
เทากับ ๑๙ แทงๆ ละ ๑๒ กิโลคร่ึง ทองคําทีย่ังไมไดหลอม ๑๐ กิโล ๔๔ บาท ๖๔ 
สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๒๔๘ กิโล ๑๑ บาท ๗๕ 
สตางค ถารวม ๓๗ กิโลคร่ึงจากกองใหญ คือทีเ่รามอบคลังหลวงแลวนั้นมันเปน ๑๑ 
ตัน กับ ๓๗ กิโลคร่ึง ถารวมเอา ๓๗ กิโลคร่ึงมาบวกกันเขากับจํานวนนี้นอกจาก ๑๑ 
ตันแลว จะเปนทองคํา ๒๘๕ กิโล ๔๔ บาท ๖๔ สตางค คือทองคําที่เรามอบแลว คราว
ที่แลวนั้นมันเปน ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึง ทนีี้ถาเอา ๓๗ กิโลคร่ึงมาบวกกับพวก
ประเภททองคําน้ําไหลซึมนี้กเ็ปนทองคํา ๒๘๕ กิโล ๔๔ บาท ๖๔ สตางค เอาสาธุ
พรอมกัน (สาธุ) 

เราจะพยายามขนเขาทั้งนั้น ทางธรรมะนี้ขนเขา โลกขนออก เอาไปอีลุยฉยุแฉก
ไปหมด ธรรมะขนเขาทั้งนั้น นี่ละที่หลวงตาบัวไดฟดกันกับพวกรัฐบาล ก็เพราะทางนี้
ขนเขาๆ ทางนั้นมีแตขนออกๆ สุดทายจะมารวมบัญชีขนออกหมดทั้งตับทัง้ปอด เราก็
ขึ้นทันทีวา อยามาแตะ นั่นเห็นไหมละ ทางธรรมะเวลาออกออกอยางน้ัน อยามาแตะ 
ถามีปญญาใหไปหามาเพิ่ม นี้กําลังหามาเพิ่มอยูนี้เอาออกไปหาอะไร นี้เปนหัวใจของ
ชาติ ออกไปทําไม ไลเบ้ีย สุดทายเขาก็หงายกลับ ไมหงายไมไดเอาจริงๆ นี่เรา ผูหาหา
มาแทบเปนแทบตาย ผูไมหาอะไรมีแตจะมาโกยไปกินๆ ตับปอดของคนทั้งประเทศ 
พวกนี้เอาไปกินหมดไดเหรอ ตับปอดของเราเปนตับปอดที่หามาใส ไมใชตับปอดเอา
ออก มันก็ตองไดฟดกัน 

เปนอยางน้ันละหลวงตาบัว วาอะไรจริงจังทุกอยาง ไมมีคําวาสะทกสะทานกับ
โลกใดไมม ี ธรรมออกแลว ผางๆ เลย ตามความจริงลวนๆ ไมมีคําวาโกหกหลอกลวง
หรือตลบตะแลงไมมีในธรรม พูดอยางตรงไปตรงมาเลย อยางที่วามานี้ เพราะฉะนั้นผู
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นั้นใหมาดวยความตายใจ เราตายใจอยูแลวในการรับบริจาค ทุกอยางเราบริสุทธิ์สุด
สวนๆ เอาละที่นี่นะ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

