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สนามนี้รับรองความปลอดภัย 
 
 นี่กําลังจะชวยชาติบานเมืองเวลานี้นะ กําลังเร่ิม ดอลลารเร่ิมออกหนา ๆ ชวยประเทศ
ชาติเรา วันที่ ๑๒ นี้ก็จะเปดโลงหมด…โครงการ เปดรับดอลลารแลวก็รับทองคํารับ
เงินสดไปพรอม ๆ กันหมด โครงการนี้เปดพรอมกันหมดทั่วประเทศไทย บริจาคไดใน
สนามบินของหลวงตาบัวแหงเดียว สนามบริจาคปลอดภัยมีแหงเดียวเทานั้น นอกนั้น
เราไมรับรอง ใครจะบอกวายังไง เขาจะตั้งกองทงกองทานบริจาคที่ไหน ๆ วาชวยชาติ 
ๆ นั้นอยาไปเชื่อนะ อันนี้พวกแอบกินทั้งน้ันใหระวัง มีสนามเดียวเทานั้นที่ปลอดภัย 
เราบอกตรงๆเลยทั่วประเทศไทย มีสนามเดียวที่เรารับรองนอกนั้นเราไมรับรอง มัน
เคยพาลงทะเลหลวงไปหมดแลวแหละ ไมมีเหลือ อันนี้ไมใหลงทะเลหลวง จะใหเขา
คลังหลวง เงินทั้งหมดนี้จะใหเขาคลังหลวงทั้งน้ัน ๆ เลย เราจึงประกาศใหทราบทั่วกัน  
 
 บางทีหูเบาเชื่องาย ถูกเขาตมตุนแหลกไปหมดนะ กองตมตุนนี้มีเยอะนะ โครงการจะ
ขึ้นนี้กองตมตุนมันจะมารอบดาน ใหพากันจําเอาไว คนนั้นหาอุบายวิธีนั้นวิธีนี้ โดย
แอบอางหลวงตาบัวบาง บางวาไทยชวยไทยบาง อะไรแลวแตอุบายมันจะออก แลวเงิน
จํานวนนี้จะลงทะเลไป จะไมเขาคลังหลวงแหละ เพราะฉะนั้นเราจึงรีบประกาศเอาไว มี
มาก เวลานี้กําลังเคลื่อนไหว พวกโจรพวกมารกําลังเคลื่อนไหว จะทําลายประเทศชาติ
ของเรา ใหพากันระมัดระวังรักษาใหดี มีสนามนี้เทานั้นใหบอกตอ ๆ กันไปเลยนะ นี่ก็
ยังใหเขาออกทางวิทยุดวยนะ เราก็บอกวามีสนามเดียวเทานั้นที่รับรองความปลอดภัย 
ทุกบาททุกสตางค ทุกดอลลาร เขาคลังหลวงอยางเดียว นอกนั้นเราไมไดเชื่อ เพราะมัน
กองหากิน หากินทุกแงทุกมุม มันจะออกทุกแบบ ในวงราชการก็จะมีออก เราจึงไมเชื่อ 
วงไหนก็ตามเถอะถาไมใชวงที่เรารับรองยืนยันแลวเราไมเชื่อทั้งน้ัน  
 
 หลวงตายังเจ็บตรงไหนขางในเจาคะ ที่อุบัติเหตุนะคะ ก็เจ็บตรงนี้ มีเทานั้นแหละจะมี
อะไรมากมาย ไมเจ็บมากแหละ มันเจ็บมากแตยังไมไดดอลลาร ยังเจ็บมากอยูตอนนี้ 
ถาไดดอลลารมาแลวอันนี้จะหายไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวนี้มันยังเจ็บ เจ็บหาดอลลารนะ มัน
เจ็บหาดอลลารตางหาก ไปพากันไป  
 



 ขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบเอาไวทุกคนวา สถานที่บริจาคทานของชาติไทยเราที่จะ
ชวยชาติในคราวนี้นั้น มีสถานที่แหงเดียวเทานั้น อยาไปคิดปลีกคิดยอย ที่จะมีคนมา
หลอกลวงหาอุบายวิธีการรับบริจาคในสถานที่ตาง ๆ เพื่อทําลายชาติไทยของเรา ใหจํา
เอาไว สถานที่ปลอดภัยคือวัดปาบานตาด หลวงตาบัวเปนผูรับผิดชอบในการบริจาคทั้ง
หลาย ของสมบัติของชาติไทยเราเขาสูคลังหลวงโดยถายเดียว มีแตแหงเดียวเทานั้น 
อยาไปหลงกลอุบายวิธีการตาง ๆ ของพวกเปรตพวกผี มีอยูรอบดานนะ เวลานี้กําลัง
เร่ิมกอตัว ใหจําเอาไว  
 
 ตั้งสถานที่บริการ สถานที่รับบริจาคที่นั่นที่นี่ บางทีเอาทางราชการมาอวดมาอาง มา
แอบนะ มีทุกแหงนั่นละ ใหคอยระวัง แลวเหลานี้จะลงทะเลหลวงหมดนะที่วา นอกจาก
สถานที่นี่แลวแหงเดียวเทานั้น สมบัติเงินทองของเราที่บริจาคใหในสถานที่ตาง ๆ นั้น 
จะกลายเปนกะปลงน้ําทะเลหลวงหมดเลย จะไมเขาคลังหลวง มันเคยเปนมานานแลว
อันนี้ เมืองไทยเราถึงจะลมจม เพราะอุบายวิธีการเหลานี้แหละ ขนเขาไปคลังหลวงเทา
ไรลงทะเลหมดเลยไมมีเหลือ อยาหลงกลอุบาย ที่บอกนี้จําใหดีนะ  
 
 เราทําเราไมไดทําเลน ๆ ทําดวยความสละชีวิตจิตใจทุกอยางเพื่อชาติ เราไมทําเลน 
เพราะฉะนั้นการรับบริจาคจึงเขมงวดกวดขันมาก เราบวชมาไมเคยสนใจกับเงินกับทอง
เหลานี้ แตคราวนี้ไดสนใจอยางเต็มที่แลว หันหนาจากธรรมเขามาสูโลกก็ได มาชวย
โลก แลวหายใจเปนเงินเปนทองไปหมดเดี๋ยวนี้ ไมไดเปนธรรมนะ หายใจไมไดเปน
ธรรม นอกจากเมตตาธรรมเทานั้น นอกนั้นหายใจเปนเงินเปนทองไปหมดเลย ชาติ
บานเมืองของเราจะลมจม ใหตางคนตางชวยกันเต็มเม็ดเต็มหนวยนะ อยานอยหนา
ประเทศตาง ๆ เขา ประเทศไทยเราเคยเปนอิสระเสรีมานมนาน ตั้งแตไหนแตไรไมเคย
เปนนอยผูใดทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเวลานี้บานเมืองของเรากําลังอยูในวิกฤตการณ 
ที่ลอแหลมตอความลมจม จึงพากันชวยยกขึ้น ๆ ทุกคน ยังไงก็ตองขึ้น  
 
 หลวงตาบัวเด็ดมาก พูดตรงๆเลย การทําทุกอยาง การปฏิบัติตัวขวนขวายธรรมเขาสู
ใจก็เด็ด เอาชีวิตเขาแลก ๆ ตลอดมาเลย ทีนี้เวลาจะชวยชาตินี้เราก็เด็ดเหมือนกัน ใคร
จะมีอํานาจเหนือเราไปไมได ในสิ่งที่เราควบคุมอยูนี้ ใครก็ใครถาเรายังไมลงใจมอบให
แลว เอาไปไมไดเลย จะเอาอํานาจวาสนาวิธีการตาง ๆ มาบีบบังคับเราไมไดเด็ดขาด 
บอกวาคอหลวงตาบัวตองขาดไปอยางเดียว นี่ละเรียกวาเด็ด ขอใหพี่นองทั้งหลายวาง
ใจ ปลอยใจไดเลย เราไมไดทําเลน ๆ คําพูดเหลานี้เปนคําพูดที่เด็ดขาด เปนคําพูดที่



ถูกตอง เปนคําพูดที่แมนยํารับรองทุกอยาง เราไมเคลื่อนคลาด เรารับรองชาวไทยทั้ง
ชาตินะเวลานี้ หัวใจหลวงตาบัวอยูกับชาติ ยกชาติตลอด แมรางกายของเราสุขภาพเปน
อยางนี้หัวใจไมไดอยูกับความวิกลวิการของธาตุขันธนะ อยูกับประเทศไทยโนน จึงขอ
ใหพี่นองทั้งหลายไดเห็นใจที่เราเสียสละเต็มที่  
 
 หาผูนํานี่หายาก พูดใหมันตรง ๆ หาผูนําที่นําไปเพื่อความแคลวคลาดปลอดภัยนี้หา
ยากมาก เมืองไทยเรานี้ผูนํามักจะเปนอยางวานั่นแหละ ฟงเอา มันถึงเหลวไหล ๆ เวลา
นี้ ถาผูนําเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด สุจริตยุติธรรมแลว บานเมืองจะไมเปนอยางนี้ นี่ก็คือ
อยางวานั่นแหละ มันถึงออดแอดกันเหลือเกิน นี้เราจึงมาสละตัวเปนผูนํา จะไมนําแบบ
นั้น ทุกบาททุกสตางค ทุกดอลลาร ไมวาทองไมวาอะไรทั้งหมด จะใหเขาคลังหลวง 
ดวยความควบคุมของหลวงตาบัวทุกชิ้นทุกอันเลย เราเปนผูรับผิดชอบแตผูเดียว  
 
 เราอยาไปเชื่อนะใครจะมาแอบอาง วาเราใหไปเปนผูทําหนาที่แทนอยางนั้น เอาเรา
เปนหัวหนาแลวทําหนาที่แทนที่นั่นที่นี่ อยาไปหลงกลนะ เวลานี้กําลังกอตัว พวกโจร
พวกมารทั้งหลายรอบดานนะ ตั้งสถานที่บริจาคขึ้นในที่ตาง ๆ นี้เยอะแลวเวลานี้ นี่ละ
ขาศึกของชาติ อันตรายของชาติ กําลังเร่ิมตัวกอตัว ใหเราจําใหดี ใครก็ตามอยาไปเชื่อ 
เชื่อมันมานานแลวเชื่อพวกนี้นะ มันพาลมจมมานานแลว หลวงตาบัวพาใครใหลมจม
ไหม เอาไปพิจารณาซิ มันมีทุกอยางเวลานี้ เร่ืองขาศึกของชาติเรา จะใหกาวไมออก 
เดี๋ยวเตะทางนั้นยันทางนี้ แลวกินทางนั้นกลืนทางนี้เร่ือยนะ มันหลายแบบ  
 
 เราชวยโลกดวยความอิ่มพอของเราทุกอยางแลว เราไมไดชวยโลกดวยความหิวโหย 
พอที่จะแบงสันปนสวนเอาจากสมบัติทั้งหลายที่มาบริจาคเพื่อชาติคราวนี้ แมแตสตางค
หนึ่งเราไมสนใจ เราไมเกี่ยวของ เม็ดหินเม็ดทรายไมมีในหัวใจเรา เร่ืองความหิวโหย
เหลานี้ไมมี เราชวยโลกดวยความอิ่มพอทุกอยางแลว คําวาความรั่วไหลแตกซึมจึงไมมี 
บริสุทธิ์ลวน ๆ เลย เพราะฉะนั้นจึงตองไดเขมงวดกวดขัน ใหระมัดระวัง ส่ิงที่จะมาทํา
ใหร่ัวไหลแตกซึมและทําลายมีเยอะ เวลานี้กําลังกอตัวขึ้นในสถานที่ตาง ๆ จึงได
ประกาศใหทราบเอาไว ไมอยางนั้นฉิบหายดวยพวกนี้จริง ๆ ที่ชี้แจงใหทราบนี้หวังวาพี่
นองทั้งหลายคงเขาใจแลว เร่ืองทุกส่ิงทุกอยางที่เราบําเพ็ญเพื่อชาติของเรา ซึ่งจะมี
อันตรายรอบดานนี้ ไดอธิบายใหฟงแลว พากันทําความเขาใจเอาไว เวลาเหตุการณมัน
เจอเขามาเราจะไดรูชัด แลวรักษาตัวไดทันทีไมเปนอันตราย สมบัติของเราปลอดภัย 
 


