๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

ชีวิตยังอยูชวยเสียใหเต็มที่
(โรงพยาบาลบานเขวา จ.ชัยภูมิ มารับรถตูพยาบาลที่ขอไว) เออ รับไป แลวเอา
ของในโกดังใสในรถใหเต็มไปดวย และเติมน้ํามันใหทุกคันรถ ไมวาโรงพยาบาลไหนๆ มา
เวลาจะไปก็เติมน้ํามันให
(ผูกํากับฯ สถานีตํารวจภูธรนาแหว มาขอความเมตตาสรางอาคารหอประชุมที่
โรงพัก) เอาไวกอนนะกําลังหนัก พักไวกอน ทราบเรียบรอยแลว นี่เห็นไหมรถพยาบาล
เดี๋ยวนี้มันจะถึงลานละมัง รถนี้สั่งมาเรื่อยๆ ตั้งแตราคา ๘ แสน ทีแรก ๖ แสน เดี๋ยวนี้
๙๗๕,๐๐๐ แตคันนี้เทาไรไมทราบ ใหต่ําไมต่ําแหละ จะขึ้นเรื่อย มันเหยียบลานเขาไปแลว
แหละทุกวันนี้ ขึ้นเรื่อยไมลง ชวยทางราชการนี้ก็มาก หนวยตางๆ เราชวย ทางตํารวจทาง
อะไรชวย ชวยมาตลอด สถานีตํารวจนาแหวเปนยังไง (คอนขางจะหางไกลจากสวนกลาง
ครับ) แลวที่วาหอประชุมมันเปนยังไง (เอาไวสัมมนาเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพยติดครับ
คืองบประมาณของทางราชการไปไมถึงครับ มันไกล) ฟงไมมเี หตุมีผลเลย งบประมาณไป
ไมถึง มันไกล
ที่จะสรางมันเปนยังไงหอประชุม (เปนอาคารชั้นเดียว กวาง ๘ เมตร ยาว ๒๐
เมตร งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาทครับ) เอาละ พักไวเสียกอน พอพูดอยางนี้แลวมาดู
ภาระที่เจาของแบกนี้แหม สองบานี่มองหาตัวไมเห็นเลย มันหนักมาก หนักจริงๆ หนัก
ตลอด แตกอนมีการเทศนาวาการชวยชาติ เขาถวายปจจัยทั้งหลายมาเราก็ไดชวยมาก
เดี๋ยวนี้หยุดการเทศนาวาการแลว เงินที่เขาถวายชวยชาติก็หยุดไป ก็มีเหลือตั้งแตเงินที่เขา
มาตามที่ตางๆ มานี้ออกชวย แตการขอของคนไมไดลดนะ ขอหนักขึ้นเรื่อยๆ แตรายไดที่
จะมานั่นซิ จึงเรียกวาหลวงตานี่ถาธรรมดาแลวอกแตกนะ ไมทราบจะคิดแงไหนตอแงไหน
เวลานี้ก็ ๖ หลังกําลังสราง ตึกโรงพยาบาล
เรือนจําลาดยาวก็ ๔๗ ลาน ฟงซิ เสร็จไปแลวหลังหนึ่ง อีกหลังหนึ่งกําลังจะเสร็จ
เขาบอกรายการมาเรียบรอยแลว ตึกสองหลังนี้กับเครื่องอุปกรณอะไร มีไฟฟาอะไร
ประกอบเขาไปทุกอยางเรียบรอยแลว ๔๗ ลาน อันนี้แนนอนเลย ทีนี้เมื่อเวลาเราเขาไปนั้น
จะมีอกี นะ พอเขาไปนั้นคนนั้นก็จะขอ คนนี้ก็จะขอ ขอรอบดานเลย ตองไดใหรอบดานอีก
เปนพิเศษอีก เปนอยางนั้นนะ ทางโนนสะอาดก็สองหลัง เสร็จไปแลวหลังหนึ่ง ๒๒ ลาน

๒
อีกหลังหนึ่งกําลังขึ้นมัน ๘ ลาน รวมแลวเปน ๓๐ ลาน ก็อยางนั้นแลว โรงเรียนนี่ไมทราบ
วากี่ลาน เปนลานๆ ขึ้นไปละ แลวทางโรงพยาบาลพิบูลยรักษ กับศรีเชียงใหม นีก่ ็จะขึ้น
พรอมกัน เปนบานพักสําหรับเจาหนาที่ในโรงพยาบาล ๓ ชั้นแบบเดียวกัน แปลนอัน
เดียวกัน กําลังจะเริ่มขึ้นดวยกัน จึงวาใหพักไวเสียกอนนะ เราหนักมากเวลานี้ จะเบาบาง
เมื่อไรเราก็ไมทราบแหละ ดูไมเห็นมันเบาบาง เรื่อยมาอยางนี้มันจะเบาบางไดยังไง นี่มา
หลังหนึ่งมันเบาบางหรืออยางนั้น มันเพิ่มไมใชเหรอ ก็อยางนั้นละจะวาไง เอาละพักไว
เสียกอน แลวมีอะไรก็วากันไป
(มีหนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาลบานเขวาครับ) ไมตองอาน ขอบบุญขอบคุณ
อะไร เราไมหาเอาอะไรกับใคร มีแตทําใหเปนประโยชนแลวไปๆ เขาจะทําอยางนั้นอยางนี้
เราบอกอยามายุง เรายุงมาพอแลวมายุงอะไรอีก ฉลองไมฉลองก็มนั เสร็จแลวฉลองหา
อะไร อยากอยูก็อยู ไมอยากอยูจะโยนเขาปาก็เอาซิเราใหแลวนี่ วางั้นเลย เพราะฉะนั้นโรง
ไหนจึงเรียบไปเลยไมมาเกี่ยวของ พอเสร็จแลวขึ้นเลยๆ เราไมใหมีพธิ ีรตี องนั้นๆ นี้ๆ
ยุงๆ เหยิงๆ อยามายุงเรา เราไมยุง เปนธรรมลวนๆ ไปเลย ตึกกี่ลานไมเคยฉลองอะไร
เลยละ
จะวาไมมีจริงๆ หรือมันก็มีอยูท ี่โรงพยาบาลศูนยอุดร นี่ก็สรางตึกใหเขา ตึกใหญ
เหมือนกัน ตึกอุบัติเหตุ เสร็จแลวจะฉลอง เขาก็มีความมุงหมายอยูในการฉลอง เขามาเลา
ใหฟงเราก็เลยยอมรับ ฉลองเพือ่ จะหาเงินใหเขาไมใชอะไรนะ ที่โรงพยาบาลศูนย พอ
ฉลองเสร็จเรียบรอยแลวไดเงินเทาไรก็มอบหมด เขาถวายเทาไรมอบหมด แลวยังใหเปน
มูลนิธิดูเหมือน ๓ ลาน อยางนั้นแลว ฉลองๆ อยางนั้น เราใหหมดเลยแลวใหมูลนิธิอีก ๓
ลาน แลวเงินจํานวนเหลานี้เขากองทุนอุบัติเหตุหรือไง เราใหเรื่อย เดี๋ยวนี้ไมไดใหแลว
หมด ไมมีเหลือเลย ก็มีฉลองหลังเดียวเทานั้น นอกนั้นไมฉลอง แลวฉลองแลวยังไมแลว
ยังทิ้งทายไวอีกวา นี้เราเปดโลงไวหมด เราสรางไวเพียงเทานี้ คือเขามาขอตออีกชัน้ หนึ่ง
แตเวลาถามนายชางเขา เขาบอกวาทานน้ําหนักไดเพียงสองชัน้ ตกลงก็เลยตอไมได ถาตอ
ไมไดจะปลูกจะสรางอะไรขางๆ นี้ไดเราก็จะให แนะ และตึกหลังนี้บกพรองขาดเขินอะไร
จะซอมแซมอะไร เราชวยตลอดไปเลยจนกระทั่งเราตาย ปวารณาไวหมดบริเวณตึกนั้น
กับเครื่องมือตา เครื่องมือทําตาเรียกวาสมบูรณเต็มที่ ศรีนครินทรสูไมไดบอกงั้น
เลย ศรีนครินทรวิ่งมาเรื่อย สูไมไดแบบนี้มาขึ้นขี่คอกันยังไงนี่ แทนที่ผูชนะจะขึ้นขี่คอ กลับ
เปนผูแพมาขี่คอ เอาคนไขมาใหชวยรักษา นี่หมายถึงตา คือเครื่องมือทําตานี้สมบูรณเต็มที่
เลย เราเปดไวเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ เวลาขัดของเกี่ยวกับเครื่องมือทําตา เห็นสมควรวาจะ

๓
ซอมใหรีบซอม คาซอมเทาไรเราใหหมด ถาซอมไมไดควรซื้อใหม เอา ซื้อใหมมาเลยๆ
สําหรับเครื่องมือตานี้ไมตองมาขออนุญาตจากเรา เมื่อหมอทางตาเห็นสมควร เครื่องมือใด
ที่มีความจําเปนใหสั่งเลย บอกตลอดมาอยางนี้ เขาก็สั่งมาเลยเรื่อยๆ เราจึงทราบวา
เครื่องมือตานี้ โถ แพงมากนะ มาแตละเครื่องๆ นี้เปนลาน เปนลานๆ เจ็ดแสนแปดแสน
ไมใชเลนๆ นะ เราเปดไวหมดอันนี้ จึงเรียกวาสมบูรณแบบ ศรีนครินทรสูไมได เขา
ยอมรับเขาบอกสูไมได อันนี้ใหมเอี่ยมดวยไมมอี ะไรบกพรองเลย ใหมเอี่ยมตลอด ก็เรา
เปดไวหมดแลว อะไรบกพรองใหรีบสั่งมาเลยไมตองมาขออนุญาตจากเรา เมื่อของตก
มาถึงแลว หมอรับรองคุณภาพเรียบรอยแลวสงบิลมาเลย บิลมาจากบริษัทใดเราก็จายเงิน
ไปตามบริษัทนั้น ไมเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลอีกเลย อยางนี้ตลอดมา
ไมวาโรงพยาบาลไหนสั่งเครื่องมือแพทยมาก็ทําอยางนี้เหมือนกัน เมื่อหมอรับรอง
คุณภาพเรียบรอยแลวคอยสงบิลมา ถายังไมรบั รองคุณภาพอยาดวนสงมาเราบอก บางที
ผิดพลาดบางอะไรบาง สงมาสุมสี่สุมหาไมเอา ตองเปนทีแ่ นนอน เรายอมเชื่อแตหมอ
เทานั้น เมื่อทางโรงพยาบาลสงมาแลวจัดตามนั้นเลยๆ ไมตองยุง กัน ของตกมานีท้ างนี้
จายเงินๆ ไปเรื่อยอยางนี้ ทางโรงพยาบาลตาอุดรจึงเรียกวาสมบูรณแบบเต็มที่เลย คนนี้
แนน หองตานี้แนนหมดจนกระทั่งเราอดถามไมได ทําไมหองอื่นๆ ที่เปนหองคนไข หอง
เหลานั้นไมคอยมีคนไข แตสําหรับหองตาทําไมแนนตลอดๆ เปนเพราะเหตุไร โอ ทีห่ อง
ตาไมไดมีแคนี้นะ คนไขพวกตานี้มาหมดแถวนี้ วางั้น สําหรับคนไขตามหองตางๆ นี้มา
ตามแถวนี้ใกลๆ แต(คนไข) ตานี้ไกล ดูวาภาคอีสานจะมานี้เกือบหมด ไปศรีนครินทรจะ
เรียกวาบางก็ได หลั่งไหลมานี้หมด เพราะฉะนั้นคนที่มาตรวจตาจึงมากมายตลอด แลว
เครื่องตรวจเครื่องอะไรพอไหม เขาวาพอหมด เรื่องพอพอหมด แตคนก็มากอยางนี้แหละ
จึงวาคนที่ทําตานี้มากมาย
เราจึงไดเห็นคุณของหมออุทัย หมออุทัยผาตาเรา พอผาตาเสร็จแลวเห็นกระจางไป
หมด นั่นแหละมาอยูวัดเพียง ๓ วัน ไปก็เขาเลย เขาโรงพยาบาลอุดรฯ เชิญหมอพยาบาล
มาประชุมกัน เอาเรื่องนี้แหละขึ้นเรื่องตา รับเหมากันเลยเชียวทุมใสกนั เลย ทางโนนวา
หมอก็ยังไมครบเพราะเครื่องมือยังไมครบ ถาเครื่องมือครบหมอจะครบไหม? ครบวา
อยางนั้น เอาๆ อยางนั้นเอาเลยนะหมอเตรียม ทางนี้อะไรยังไมครบเอามาใหครบ ใสตูม
เลยตั้งแตบัดนั้นมาเรื่อย โอย ไปตั้งหลายสิบลานนะ ตาไมใชเลนหลายสิบลาน จึงวา
เครื่องมือทางตานี้แพงมากนะ

๔
เราไมไดมีเวลาวางนะวันหนึ่งๆ ตองออกทางโนนออกทางนี้ชว ยอยูตลอดเวลา ชวย
ชาติบานเมือง เปดโลงสําหรับวัดนี้ ไมมีเก็บ แบตลอด กําอยางนี้ไมมี มีมาเทาไรออก
หมดๆ ไมวาวัตถุจตุปจจัยไทยทานตางๆ ควรแกวัดสงไปทางวัด ควรแกประชาชนสวนรวม
สงไปๆๆ หมด วัดนี้ไมเก็บเลย ไมเก็บอะไรทั้งนัน้ มีแตใหโดยถายเดียว ชวยโลกชวยเต็ม
เหนี่ยว ตลอดโรงพยาบาลนี้หนักมากนะ หนักมากกวาเพื่อน อันนี้หลายโรง ก็อยางนีล้ ะ นี่
เอาของใสรถใหเต็มแลวก็เติมน้ํามันใหเต็มรถแลวไปเลย ทําอยางนั้นใหสมบูรณแบบๆ
เมื่อมีแลวคําวากลัวหมดกลัวยัง ไมมใี นหัวใจเรา เพราะความเมตตาครอบไวหมดเลย มีแต
อยางนั้นเรื่อยมา ที่จะเก็บนั้นเก็บนี้ไมมี เราชวยอยางนั้น ชวยใหเต็มเม็ดเต็มหนวยในชาติ
นี้ เปนชาติที่เรายังมีชีวิตอยู ชวยเสียใหเต็มที่ เวลาตายไปแลวจะไมไดมาชวยอีก ชวยแบบ
นี้นะ
โยม พอเสียครบรอบ ๙ ปเจาคะ
หลวงตา ๙ ปแลวเหรอ เออๆ ดีละ นี่ลูกอาจารยชาลี อาจารยชาลีเปนครูสอนเรา
เรารักมากตลอดมานะ เปนครูที่ดีในสายตาของเรา ความรูสึกของเราเรียกวาในขั้นดี
คอนขางมาก เกือบจะเขาถึงขั้นดีมาก ประหยัดมัธยัสถ ไมลืมเนื้อลืมตัว ไมเยอหยิ่ง
จองหอง เขาไหนเขาไดหมด การเสียสละเพื่อสวนรวมนี้ยกใหเลย ไมสุรุยสุราย มีเหตุมีผล
ทุกอยางทําอะไร การไมถอื เนื้อถือตัวนี้เขาไดหมดเลย ที่ไหนเขาไดหมดเลย
เปนครูของเรา เราเคารพมาก รักมาก ไปไหนมักจะเอาเราติดไปดวยนะ ก็คงจะ
เห็นน้ําใจของเราวาซื่อสัตยสุจริต รักมากนะ นี่ทานก็เสียไปแลว ทีแรกทานก็เปนครูของเรา
เราก็กลัวทานรักทาน ทีนี้ทานมาเปนลูกศิษยของเรา ทานก็กลัวเรามาก รักเรามาก
เหมือนกัน ผลตอบรับกัน
เออ เอาละพอใจ เทานั้นละ รับแลวดวยความบริสุทธิ์ใจ (ผา)เหลานี้ก็เขา
โรงพยาบาล โรงพยาบาลไปทุกโรงๆ ใหโรงละไม ถาหากวามีมากใหโรงละสองไมก็มี
แลวแตมีมากมีนอย วันนี้ไมไดเทศนอะไรอีก เทานั้นแหละพอละ เหนื่อยแลว ตอไปนี้จะให
ศีลใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

