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ตาบอดนี้สิ้นไปหมดทุกอยาง
โรงพยาบาลศูนยอุดรนี้เรียกวาไมไดวิตกวิจารณละเครื่องมือตา คือเราใหหมดเลย
เครื่องมือตา เรียกวาใหรอยเปอรเซ็นตเลย แลวปวารณาตลอดไปดวยจนกระทั่งเราตาย
สําหรับตากับตึก ตึกที่เราสรางใหนั้นเครื่องไมเครื่องมือทั้งหมดเราก็ปวารณาเปดไวเลย
หรือหากจะมีการตอเติมทางไหนอีกไดในบริเวณนั้นเราก็ใหเลย เพราะตึกหลังนี้ทแี รกก็
เปนสองชั้น เราก็ใหตามนั้นแหละ ครั้นตอมาคนไขแนนอีก เขามาขออีกเปนสามชั้น เรา
บอกใหเปนถามชาง เรื่องน้ําหนักของตึกมันจะทานไดกี่ชั้น ถามแลวเขาบอกวาไดเพียงสอง
ชั้น ตกลงเราก็เลยใหรอบๆ นั้น เอาจะสรางตอเติมตรงไหนไดในบริเวณนี้เราให พรอมทัง้
เครื่องไมเครื่องมือตึกหลังนี้ ทรุดโทรมตรงไหน ซอมตรงไหนเราใหหมด แลวเปดไว
จนกระทั่งวันเราตายเหมือนกันในบริเวณตึกหลังนั้นนะ
เครื่องทําตานี้เรียกวาสมบูรณแบบเลย เห็นหมอเขาสั่งมาเรื่อยๆ อยู เครื่องมือตา
คือเราเปดไวแลววาไมตองมาขออนุญาตจากเรา
เมื่อหมอเห็นสมควรกับเครื่องมือตา
เครื่องใดๆ ใหสั่งมาเลย บกพรองตรงไหนสั่ง เมื่อของตกมาถึงแลวหมอรับรองคุณภาพ
แลวสงบิลมาเลย เราเปนคนจายเรื่อยๆ ตานี่สําคัญมากนะ อวัยวะเครื่องใชของใจ ตานี่
สําคัญอยูมากทีเดียว หูหนวกตาเห็นยังดีอยูนะ ถาตาบอดนี้สิ้นไปหมดทุกอยางเลย อะไรๆ
สมบัติกองเทาภูเขานี่ก็ไมเห็น ใชไหมละ หูหนวกมันยังมองเห็นสมบัติ ใบละหาละสิบมัน
เห็น ตาบอดนี่ไมเห็นเลย เราจึงเห็นสําคัญ
โรงพยาบาลศูนยนี้ก็ตนเหตุมาจากเราไปรักษากับหมออุทัย รักษามาแลวมาอยูได
สองวันหรือไง เขาโรงพยาบาลเลยเปดกันเลยเชียว บอกวาเปดรอยเปอรเซ็นตเราบอกงั้น
เลย สําหรับเครื่องมือทางตาเราจะใหทั้งหมด ก็ตกลงกันทัง้ หมอทัง้ อะไร ตอนนั้นหมอก็ไม
ครบเพราะวาเครื่องมือไมพอ ถาเครื่องมือพอหมอจะครบไหม ครบ เอาสั่งเลย เอาเลย
หมอใหสั่งมาเลยเครื่องมือพรอมกันเลย ตั้งแตบัดนั้นมาป ๒๕๓๐ เราจําไดเราไปรักษาตา
เราจึงไดเปดทางนี้มา เราสั่งมาตั้งแต ๒๕๓๐ สิบหกสิบเจ็ดปแลวมั้ง เครื่องมือทาง
ตาสมบูรณมาตั้งแตโนน คือสั่งโดยดวนเลยใหไดมาพรอมกันหมดเลย เราบอกงั้น เราเปน
คนสั่ง โธ ไมใชนอยนะ ฟาดเสียตั้งสิบกวาลานนะ ไมใชเลนตา ทีนี้ก็สั่งมาเรื่อย เราไมนับ
เราไมคํานวณ เราพอทราบไดตั้งแตสั่งมาทีแรก รวมแลวเทานั้นก็จายเลยๆ จากนั้นมาก็สั่ง
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ทะยอยมาเรื่อย เครื่องมือตานี่ โถ ไมใชถูกๆ นะแตละเครื่องๆ ฟาดเปนลานนูน เปน
แสนๆ นูน ไมมีหมื่นมีแตแสนๆ ขึ้นหาลาน เครื่องมือตานะแตละเครื่องๆ
เราเห็นสําคัญตา ทีนี้เวลาไปนั้นนะคนมาเต็มอยูในหองตา หองอื่นๆ ที่ไปตรวจ
คนไขไมมมี าก มีเล็กนอย แตตานี้เต็มไปหมดทุกวันๆ ทําไมหองตาจึงมากมายกายกองนัก
หองอื่นไมเห็นมี โห ไมมีแตที่นี่ ที่อื่นๆ จังหวัดอื่นๆ มานี้หมด วางั้น เพราะฉะนั้นมันถึง
มาก แลวเครื่องตรวจพอไหม พอ ทัน บอกวาทัน ถาไมทันก็ใหสั่งมาอีกก็เราเปดแลว บอก
วาทันๆ ทั้งหมด เครื่องมือตรวจแลวก็รักษาดวยเครื่องมือตางๆ นี่จึงวาจะเปนประโยชน
มากสําหรับตา
เราไปดูคนไขน้ี แหม เต็มทุกวันนะ ไปทีไรไมเห็นบกบาง ไมวาไปตอนไหนนะ
เปนอยูอยางนั้น มีมาก ตอนบายก็มี ไมมากก็มมี ากกวาเพื่อน แตตอนขนาดนี้ไปแลว(สอง
โมงเชา) โอยเต็มไปหมดเลย ๑๐ โมง ๑๑ โมงเหลานี้มากทั้งนั้นตาทั้งนั้น จึงทําใหพิจารณา
ยอนหลังกอนหนาที่ยังไมไดเครื่องมือมานี้คนจะตาบอดตาเสียมากมาย พอไดเครื่องมือมา
นี้เห็นคนเต็มหมด มีความหวังเปนจํานวนมากละ เราก็บอกกําชับเอาไวการเก็บคารักษา
เพื่อพยุงโรงพยาบาลเราก็ใหเก็บแตอยาใหเก็บแพงนักนะ ถารายไหนที่ไมมีเลยก็รักษาให
เลย เราบอกอยางนั้นเลย เขาก็ปฏิบัติตามนั้น
โรงพยาบาลศูนยนี่รูสึกวาสําคัญๆ เครื่องมือสําคัญ ไมวาประเภทใดก็ได รูสึกจะ
ออกจากนีท้ งั้ นั้นเครื่องมือนะ เครื่องมือแพทย เครื่องละเปนลานๆ ก็มี เราใหหมดละ
ตั้งแตเอกซเรยคอมพิวเตอรลงมาเราใหทั้งนั้น อุลตราซาวดก็ใหถึงสองเครื่อง เครื่องใหญ
ใหทั้งสองเพราะเปนโรงพยาบาลศูนย
และเอกซเรยคอมพิวเตอรก็ใหเครื่องหนึ่งแลว
นอกจากนั้นก็เครื่องมืออยางอื่นที่สําคัญๆ ใหทั้งนั้น จึงมากกวาเพื่อน
บรรดาโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยที่เราชวยมา โรงพยาบาลศูนยอุดรนี่มากกวา
เพื่อน อยางนอยเราพูดอยางนอยนะ ๖๐ ลานขึ้นไปละอยางนอย รถก็ใหตั้งสามคันสี่คัน
โรงพยาบาลศูนยฯ ตึกกับเครื่องมือทั้งหมดไมใชนอยๆ มันคลายคลึงกันกับตาตึกก็ดีราคา
มัน เพราะตึกนี้ทั้งหมด พวกตูพวกเตียงพวกอะไร เราใหหมดเลย ตลอดถึงการจะเติมตอ
ที่ไหนเราก็ใหทั้งนั้น ตึกกับตานี้เรียกวาปวารณาตลอดชีวิตของเราเลย
การชวยโลกเรียกวาเราชวยมาเต็มกําลังสุดความสามารถของเราแลว ทุกวันนี้ไมมี
เรื่องเงิน ไมเคยมีเงินเลยเรา มาเทาไร เดี๋ยวนี้ก็รออยูเยอะมันใหไมทันๆ เพราะมันมากตอ
มากคนที่จะมาขอ โรงพยาบาลมากกวาเพื่อน โรงร่ําโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ตางๆ มีแต
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นอย สําหรับโรงพยาบาลนี้มีมากเปนประจําเลยเชียว โรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศไทย
ทางไหนขอมา จําเปนอะไรเราก็ใหๆ ไปเรื่อยทุกๆ ภาค โรงพยาบาลนี่ก็ชวยมากทีส่ ุด
เพราะคนเขาโรงพยาบาลมีแตคนจนตรอกจนมุม เราคํานวณเอาเรื่องความจําเปน
ของคนไข เปนเศรษฐีก็ตามเมื่อเจ็บไขไดปวยแลวจนตรอกทั้งนั้นคนเรา ตองอาศัยหมอ
หมอก็ตอ งอาศัยเครื่องมือ เราคิดอันนี้ละ เพราะฉะนั้นบางครั้งเราถึงไดติดหนี้ โรงพยาบาล
นี้ติดบอยนะติดหนี้ ที่อื่นไมติด สรางตึกไมรูกี่หลังไมเคยติด เราคํานวณไวเรียบรอยๆ จาย
ตามนั้นๆ สวนโรงพยาบาลนี้มันมาแบบจะเอ แบบปจจุบันเลย ทีนี้เงินเราก็ไมพอ ติดหนี้
เอายอมติดเพราะเห็นโรงพยาบาลเห็นคนไขมีความจําเปนมาก
ติดหนี้ไปกอนเรื่อยๆ
สําหรับโรงพยาบาลติดหนี้อยูเสมอ อยางอื่นๆ ไมติด สรางไปสักกี่สิบลานก็ไมติดตึกนะ
ตึกนี้ไมตดิ
เวลานี้เพียงสองแหงนี้ก็ ๖๐ ลาน ของเลนเมื่อไร นี่ที่กําลังสรางอยู ที่ลาดยาวก็
คํานวณไวแลววา ๓๕ ลาน อุดรโรงพยาบาลโนนสะอาดนี้ ๓๐ ลาน นั่น มันก็ ๖๐ กวาลาน
แลว ที่ใหญๆ นะ หมายถึงใหญๆ สวนเล็กสวนยอยจายเรื่อยชวยเรื่อย อยางนี้ละเงินมันจะ
มีมาจากไหนฟงซิพี่นองทั้งหลาย ระยะนี้เราไมไดชวยชาติ การเงินการทองก็รอยหรอไป
มากๆ แตคนที่มาขอยิ่งนับวันหนาแนนขึ้นมา นี่มันไมทันกัน เรายิ่งจําเปน จําเปนตลอด
เรื่องการเงินการทอง
ใครจะมาเหมาวาหลวงตาบัวมีเงินผิดทั้งเพเลย ราวฟากับดิน คนจนจะตาย คน
อื่นจะเหมาวาร่ํารวย เชน เขาใหมาคนนั้นเทานั้นเทานี้เห็นกันทั่วหนาใชไหม คนนี้เทานั้น
คนนั้นเทานั้นรวมแลวเปนเงินเทานั้น เขาเห็นกันทั่วหนา บทเวลาเราจายเขาไมเห็นซิ เช็ค
ใบหนึ่งตั้งหลายแสน เปนลาน เปนลานๆ จาย เขาไมเห็นนี่ซิ นี่ละที่เขามองเราผิดไป เขา
เห็นแตเงินหลั่งไหลเขามา บทเวลาเงินออกเขาไมเห็น เราสั่งจายทุกเดือน วันนี้ก็พูดเทานี้
ละ ไมพูดมาก เหนื่อยมากนะเรา เราทนเอา ทนเอาเฉยๆ วันหนึ่งทนๆ ทนเพื่อประชาชน
เอาละทีนี้ใหพร
เออทางวิทยุทางที่บานตาดก็มี สวนแสงธรรมก็มี นี่ขาดเหลือเทาไรก็อยูกับเรา เรา
เปนคนจายทั้งนั้นละ
ตั้งแตกลับมาจากกรุงเทพฯตั้งแตวันนั้นละ ทรุดลงตั้งแตบัดนั้น วันที่ ๔ มาถึงวันที่
๕ ฉันจังหันไมไดเลยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ ฉันจังหันไมไดทั้งนั้นละ พอถูไถไปวันหนึ่ง นี่
เราจึงใหงดเรื่องยาหมอ ใหงดทั้งหมด เราแพยามากตอนนี้ เพราะยาสุมเรา ตั้งแตบวชมาก็
มีครั้งนี้ที่ยาสุมเอามากมาย แลวสุดทายมันก็แพยา คันไปหมดทั้งตัว เมื่อวานนี้มาวันนี้คอย
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เบาคันไมคอยมาก เพราะเราตัดเรื่องยาทั้งหมด ยาชนิดไหนก็ตามไมเอาทั้งนั้น เพราะ
เวลานี้เราแพยา แพอยางมากทีเดียว ไมใชแพธรรมดา ขางในพูดไมถูก แตมันเปนอยู
ภายใน ออนไปหมด รางกายออน ขานี้ก็เปนแบบเดียวกัน
นี่ก็ยาไล วาเปนไขภายในลําไสอะไร พอฉันยานี้ขับออกไป เราก็บอกวาทําไมมัน
ปวดเขา หมอเขาบอกวายาไลออกไปที่เขา ทีนี้ไลออกไปแลวมันไมไลเตลิดนะซิ มันไลไป
เขาเปนที่เก็บทุกขเก็บโรค จากนั้นมาแลวก็เลยขาออนเขาออนไปหมด เดินไปไหนมาไหน
ลําบาก ตอนจะลุกนี่สําคัญมาก ลุกไมระวังจริงๆ ลมเลยนะ คือเขาออนขาออนเสียอยาง
เดียวไมเปนทาคนเรานะ ตอนลุกตอนนั่งสําคัญ พอลุกไปแลวเดินไปแลวก็คอยดีไป
แข็งแรงไป เอาละที่นี่ใหพรนะ
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