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ทองคํากับดอลลารเพื่อหัวใจพี่นองชาวไทย
ดอลลาร ๓๐๐,๐๐๐ มันขาดอยูอ กี ตัง้ ๔๐,๒๔๗ ดอลล ทองคํา ๕๐๐ กิโล ถึงใส
เด็ดขาดไปเลยนะกับโรงหลอมนะ ใสโรงหลอมไปเลยอยางเด็ดขาด ใหได ๕๐๐ กิโล
ใหโรงหลอมเตรียมมาใหพรอม ขาดเหลือเทาไรเราจะรับรองทั้งหมด ทางนัน้ เขาก็รบั
รองมา ๕๐๐ กิโลปงเลย ตอนนี้เราก็จายเช็คโรงหลอมหมดเรียบรอยแลว ทีนี้ก็ยังมา
เปนปญหากับดอลลาร ถา ๓๐๐,๐๐๐ แลวเต็มเหนี่ยว มาก็ใกลเขามา ๆ จนกระทัง่ ถึง
กอนฉันจังหัน มาอานพิจารณาเรื่อย
หลวงปูล ี วัดถ้าํ ผาแดง พรอมบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย รวมกําลังศรัทธา
เพื่อชวยชาติของเรา บัดนี้ไดทองคํา ๑ กิโล กับ ๘ บาท ๕๐ สตางค ดอลลารได ๑,
๙๕๑ ดอลล อนุโมทนา (ประชาชนเรงมาถวายดอลลารกับหลวงตา) ดอลลารพอเรียบ
รอยแลว พีน่ อ งทัง้ หลายกรุณาทราบนะ คราวนี้เราพอแลว เปนที่ภาคภูมิใจ มิหนําซ้าํ ยัง
เหลือมาอีก ๒๐๐ ดอลลาร เรากําหนดไว ๓๐๐,๐๐๐ นะ แลวบรรดาลูกศิษยลกู หารีบ
เรงขวนขวายมาไดทันทวงที เปนดอลลาร ๓๐๐,๐๐๐ เราก็พอใจ ทีนี้มีปุบปบศรัทธา
พิเศษมาอีก ๒๐๐ ดอลล นีข่ อตองวดหนา ตกลงตองไดรับไว แตสําหรับงวดนี้เราเอา
เทานั้น ตองมีคาํ สัตยคาํ จริงทุกอยาง คําสัตยคําจริงเราตั้งไวใน ๓๐๐,๐๐๐ เอาละพอใจ
พอใจ เต็มเหนีย่ วทุกอยาง ทองคําเราก็ ๕๐๐ เต็มไมขาด ดอลลารก็ ๓๐๐,๐๐๐
เขาพรอมกันเลย อันนี้เขียนเช็คเต็มไปเลยนะ สวนเศษเทาไรก็เขาบัญชีไวงวดหนา เรา
ขยับไปเปนเปลาะ ๆ ไปอยางนี้ ขยับเขาไปเรื่อย ๆ ทองคําเราก็ขยับไปเพื่อ ๑๐ ตัน
เปนระยะ ๆ ไป สวนดอลลารนน้ั เราไมคอ ยตัง้ หนักแนนมานัก เปนคูเคียงกันไป จะได
แคไหน ๆ เปนคูเคียงกันไป แตคอ นขางแนใจแลววา กวาทองคําเราจะได ๑๐ ตันนัน้
ดอลลารเราคงไมต่ํากวา ๑๐ ลาน เวลานีม้ นั ๗ ลานแลว อีก ๓ ลาน (ดอลล) นีก้ บั ทอง
คําตั้ง ๔ ตันกวานี้ มันจะทันกันอยู สุดทายก็คงไมพลาดไปแลววา ทองคําน้าํ หนัก ๑๐
ตัน ดอลลารได ๑๐ ลานนะ ตรงนี้เปนจุดที่เหมาะสมสุดยอดแหละ
สมบัติทั้งสองอยางนี้เปนหัวใจของพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติ หลวงตากอนที่จะได
ออกประกาศแตละเงือ่ น ๆ นี้ ไดพิจารณาเต็มกําลังแลว เพราะฉะนั้น มารวมกันในจุด
ทีว่ า ทองคํา กับ ดอลลาร เปนหัวใจพี่นองชาวไทยทั้งชาติเราอยูจุดนี้หมด ยังไงขอใหได
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จุดนี้ ๆ อยางอืน่ อยางใดทีจ่ ะขาดเหลือบางไมสาํ คัญ เหมือนตนไมที่ตนลํายังดีอยูแลว
กิง่ กานสาขาดอกใบจะเหีย่ วยุบยอบไปบาง เปนกิง่ เปนใบสองใบไมสาํ คัญ ตนลํายังดี
ไดรบั การบํารุงรักษาดวยดีอยูแ ลว กิง่ เหลานัน้ จะดีขน้ึ งอกใหมแทนกันไปดีขน้ึ ไปเรือ่ ย
ๆ
เพราะฉะนั้นเราจึงตองเสาะแสวงมากที่สุดเลยเรื่องทองคํากับดอลลาร เพือ่ หัว
ใจพี่นองชาวไทยเรา อบอุน มาก ถาลงอันนีม้ อี ยูใ นนัน้ แลวเปนหลักใหญ เปนตัวประกัน
ถาอันนีไ้ มมี ไมมีความหมายนะ ถาอันนีม้ แี ลวถึงจะทุกขจะจนบาง สวนภายนอกไม
สําคัญ ขอใหหลักใหญยังดีเปนเครื่องประกันชาติของเรา คือทองคําและดอลลาร
สําหรับหลวงตาไดพิจารณาเต็มกําลังแลวจึงไดมาประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ จิต
ใจติดอยูก บั ตรงนัน้ ละเวลานี้ อันนี้เปนเรื่องใหญหลวงมากสําหรับชาติไทยเรา คิดดูซิวา
เมืองไทยจะจม ๆ ก็เพราะอะไร เพราะขาดอันนี้เอง พออันนีห้ นุนเขามา เมืองไทยคอย
ฟนขึ้นมา ก็เพราะอันนีเ้ ปนรากฐานสําคัญ
สวนสิ่งภายนอกที่อยูตามแผนดินไทยเราทั้งประเทศ อะไรไมไดอดอยาก แตมัน
ไมสาํ คัญ ไมไดมีน้ําหนักเทาทองคําและดอลลารซึ่งเปนหัวใจของชาติ นีส่ าํ คัญอันนี้ เรา
อดอยากทีไ่ หน อยูบ า นไหนเมืองใดก็มพี ออยูพ อกินดวยกัน แตจะเปนหลักเกณฑของ
ชาติไมไดมีนะ อันนีเ้ ปนหลักเกณฑ เพราะฉะนั้นจึงไดสงวนอันนี้ใหเปนหลักเปนเกณฑ
เอาไว เราจะอดบางอิ่มบาง ไมเปนไร ขอใหหลักใหญของเราดีคอื ทองคําและดอลลาร
พีน่ อ งทัง้ หลายก็พอใจและภาคภูมใิ จไปดวยกัน คือใหเราไดเปนระยะ ๆ ๆ ไป
อยางนี้ ระยะนี้ก็มั่นเหมาะเรียบรอยแลว ทองคําก็ ๕๐๐ กิโลเรียบรอยแลว ยังรอจะ
มอบเทานั้นเอง ดอลลารนี่ก็เขา ๓๐๐,๐๐๐ เต็มแลว รอแตจะเขียนเช็คออกมอบคลัง
หลวงเทานั้นเอง คราวนี้จึงวาเต็มเหนี่ยวและพอใจ หลวงตาพอใจ ตอไปนี้เราก็จะ
พิจารณาตอไปอีกนะ ดังที่เราเคยปฏิบัติมา ใหถึงจุดที่ตองการก็ดังที่ประกาศใหพี่นอง
ทัง้ หลายทราบแลววา ทองคําใหไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตัน ดอลลารเคียงขางกันมาใน ๑๐
ลานดอลล อันนี้จิตใจไมปกนัก มันจะไดละ ๑๐ ลาน
สวนเงินสดนัน้ ขอเรียนพี่นองทั้งหลายทราบโดยตรงวาไมมีมากนะ เงินสด
หลวงตานี่ชวยตลอดเวลาทั่วประเทศไทย เรียกวาทุกภาค ที่สําคัญมากก็คือโรงพยาบาล
ไมวา ภาคไหน ๆ ชวยทุกแบบทุกฉบับ เครื่องไมเครื่องมือแพทย รถรา ตึก อะไรเหลานี้
ชวยทั้งนั้น ๆ ตลอดมานะ นี่ที่วาไมมีมากก็เพราะเหตุนี้เอง เวลานี้เทาที่มีอยูในบัญชี
โครงการชวยชาติ ประมาณ ๕๐ ลานเทานัน้ ใหตาํ่ กวานัน้ ไมตาํ่ แหละ มันก็อยูใ นบัญชี
แตเราไมไดไปอานละซิ อานทีไรจําได ออกมาหายเงียบ ตองการไปอานใหมอกี ของเกา
นัน่ แหละ
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เทาทีท่ ราบพอจําไดเวลานี้ เงินสดโครงการชวยชาตินั้นมีประมาณสัก ๕๐ ลาน
แตเงินกฐินทองคําชวยชาติ ๘๔,๐๐๐ กองนัน้ เวลานีท้ างอุดรมีอยูแ ลว ๗๖ ลานเศษ
บาง ไมมากนะ แต ๗๖ ลานแนแลว เงินกฐินอันนีน้ ะ แลวเงินจํานวนกฐิน ๗๖ ลานนี้
นัน้ เราจะเก็บเอาไวในบัญชีเสียกอน เพื่อซื้อทองเขาคลังหลวงในงวดตอไป กรุณา
ทราบตามนี้ ไมไปไหนละ จะเขาทองคํา รอไวงวดหนา งวดนีเ้ ห็นวาสมควรแลวจึงถอน
ออกมาจากกฐินทองคําเพียง ๑๙ ลานทีเ่ รามาซือ้ ทองคําซึง่ มันขาดไป เราซื้อมาเปนเงิน
๑๙ ลาน ไดทองคํามา ๕๐๐ กิโลพอดี เหลือจากนัน้ จะเก็บไวในบัญชีสาํ หรับซือ้ ทองคํา
ในงวดตอไป
ทีน้ี ฟง ๆ เปนวาระสุดทายทีแ่ นนอน วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมดอลลารทง้ั
หมดเวลานี้ได ๓๐๒,๒๗๐ ดอลล กรุณาทราบตามนีน้ ะ เราจะเอาคลังหลวงคราวนี้
พรอมกับทองคําเพียง ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล สวนเศษอยู ๒,๒๗๐ ดอลลนน้ั เราจะหักเขา
ไวในบัญชีธนาคาร เพื่อซื้อทองในงวดตอไป กรุณาทราบตามนีน้ ะ
(พวกชาวเทกซัสที่เคยฟงหลวงตาทุกเชา ๆ ทีอ่ ดุ ร คราวนีร้ ชู า ไปหนอยวา
ดอลลารได ๓๐๐,๐๐๐ แลว เทศนขามทวีปไมมีใครเทศนได) ออ นี่เทศนขามทวีปก็คือ
หลวงตานีล้ ะ มันเปนเอง ทางนูนเขาขอมา เขาฟงทางนูนแลว เขาไมพอใจ ไมจุใจ
อยากฟงสด ๆ รอน ๆ ตอปากตอคํากัน ก็เลยติดตอมาหาวัดปาบานตาดใหทางนี้ (เอา
โทรศัพทมอื ถือมาวางทีล่ าํ โพงแลวถายทอดออกไปเลย) พอเราเทศนนม้ี นั ก็ออกจากวัด
ปาบานตาด ออกเดีย๋ วนัน้ ไดฟงขณะเดียวกันกับพวกเรา เวลานีอ้ อกมาหลายอาทิตย
แลวนะ (อยูท อ่ี ดุ รออกทุกอาทิตย) นีม่ นั ก็ออกไปเองเปนเองนะ
ตอไปนีใ้ หพรละนะ พอใจ ๆ ขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลาย
อยางซึ้งใจ คราวนีไ้ ดอยางสมมักสมหมาย ไดอยางสมใจทุกอยาง
อานธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่ www.luangta.com

