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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

“เรงเครือ่ ง”
กอนฉัน
เวลาเลนก็เลน เวลาตลก ๆ เวลาจริงซัดขาดสะบัน้ ไปเลย เขาใจไหม มีหลายสันพัน
คมอยูในนี้หมด เอาออกใชหมดเลย ตลกก็ตลกอยูในวงอุมชาติเรานั้นแหละ นี่ก็กําลังจะงัด
นิทานที่มีคามากใหฟง ใครไมมวี าสนาไมไดยนิ นะ หูกางดี ๆ นะ หูตองกางดี ๆ วันนีจ้ ะ
เลานิทานทีส่ าํ คัญ ๆ ออกใหฟง ตั้งแตเกิดมาไมมีใครไดยินละพูดจริง ๆ ตั้งแตหลวงตามี
อยูนี้ก็งัดออกไมได มันไมสมเกียรติของนิทานอันนี้ นิทานนีม้ นั ขบขันดี ฟงนะ ที่วา ๕ บาท
ๆ มันมีนิทานสืบเนื่องมาจากพวกพอคาวัว เขาไปซื้อวัว แลวบานหนึง่ เขาเลีย้ งวัวฝูงไว
พวกพอคาเขาก็ไปซื้อ มันนิทานสดนะ ไมใชนิทานมาแตดึกดําบรรพ นิทานสด ๆ นีน่ ะ เขา
เรียกชื่อบานหนองกะปาด พวกรองอา ๆ ตีนมันเหนียว ๆ มันมีหนองและมีกะปาดชุม เขา
ตัง้ บานไวเขาเลยใหชอ่ื บานหนองกะปาด
ทีนเ้ี วลาพวกพอคาวัวเขาไปซือ้ วัว บานนีเ้ ขาเลีย้ งวัวฝูงไว เขาขึ้นไปซื้อวัว ขึน้ ตนวัว
สามตัวราคาของวัว เอาขึน้ เลยนะ วัวนีเ้ จาของเขาจะขาย ๔ บาท แตพอ คาเขาให ๓ บาท
เจาของวัวจะเอา ๔ บาท ตอรองกันไป ไมเคลื่อนไมยายไปไหน ตออยูอยางงั้นแหละ พอดี
นัง่ ชันเขาปลอยหํานีซ่ ิ ไมรู มีแตเพลินตอรองกันเรื่อย ๆ พอดีเมียขึ้นมา ผัวนัง่ อยูบ นบาน
ชานบานนัน่ แหละ พอเมียขึ้นมา มาเห็นหําผัวก็เลยอายเขา ก็เลยขยิบตาใสผวั แลวก็เขาไป
ในบานใหปด หําหนอยมันอายเขาเหลือเกิน ความหมายวางัน้ แตจะพูดเปดเผยก็ไมได อัน
นี้ก็มีเคล็ดลับอีกเหมือนกัน แลวก็เขาไปในบาน พอเห็นเมียขยิบตาใสเทานัน้ ผัวนึกวาเมีย
ใหขน้ึ ราคา ทั้งๆ ทีร่ าคา ๔ บาทกับ ๓ บาทก็ยังลงกันไมได
พอเห็นเมียขยิบตาใสเทานัน้ ทางนี้ก็ ๕ บาท ๆ ขึน้ เลยนะ นีล่ ะ ๔ บาทไมอยูขึ้น ๕
บาท ทั้ง ๆ ที่เขายังไมใหราคาตกลงกัน ๕ บาท ๆ มันยังไงตั้งแต ๔ บาทก็ยังลงกันไมได
ทําไมจะ ๕ บาท ๖ บาท ไมเอาละพวกเรา เขาก็ลงจากบานไปแลวเมียก็ออกมา เมียออกมา
ก็วา ทีเ่ ขาจะให ๓ บาทมันสมควรขายใหเขาแลว ทําไมจึงไมขายใหเขาเสียละ ก็เธอมาขยิบ
ตาใสฉนั นึกวาใหฉนั ขึน้ ราคาวัว ฉันก็ขึ้นละซิ ไมขยิบไดยังไงก็ปลอยหําใหเขา อายเขานะ
พอคาเต็ม สุดทายเลยไมไดเรือ่ งเพราะหําทําลาย เขาใจไหม นีน่ ทิ าน ๕ บาท
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เวลาตลก ๆ จริง ๆ เวลา ๕ บาท ๕ บาทจริง ๆ เวลาจะเอา ๑๐ ตันตอง ๑๐ ตัน
จริงๆ เขาใจไหม อยามาวา ๕ บาทเลย ถึง ๑๐ ตันตองเอาจริง ๆ ไมจริงไมได เมืองไทย
เราเปนเมืองทีม่ คี า มีราคามานมนาน
ตรงนี้เปนจุดที่หมายถึงพริกถึงขิงกันตรงนี้ละนะ
เพราะฉะนั้นเราจึงสละทุกอยางเพื่อพี่นองชาวไทยเรา ไมมอี ะไรเสียดายเลยนะ ทุกอยาง
มอบหมดเลย ถาลองไดขึ้นเวทีแลว ผางเลย ๆ ขาดเลย นี่เราก็จะเอาใหถึงจุดที่หมายทอง
คําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน ไดทนี แ้ี ลวยิม้ แยมทัว่ ประเทศไทยเราเลย หลวงตาก็ตายสบายหายหวง
ทีท่ มุ ลงเต็มกําลังความสามารถ ไดผลเปนที่พอใจ ตายหายหวง เอาตรงนีล้ ะ นะ จําใหดี
หลังฉัน
ธรรมลีกับลูกศิษยหลวงปูลี วัดถ้ําผาแดงไดถวายทองคําน้ําหนัก ๑๓ กิโล ๔๑ บาท
๒๕ สตางค ดอลลารได ๑,๓๗๔ ดอลล เงินสดได ๕๐,๐๐๐ บาท ธรรมลีแซงครูบามันคือ
หลวงตาบัวไปเงียบเลยนะวันนี้ เราแกหมัดกันใหมนะ แกลาํ กันใหม คราวหลังฟาดธรรมลี
ใหหงายเลยนะ เขาใจไหม เอาละพอ
(ลูกศิษย : “กราบเรียนหลวงตา ลูกศิษยทฮ่ี าวาย คุณอิชยา ดานาพงษ ไดนาํ เทศน
ของหลวงตาออกอากาศทางสถานีวิทยุ เค เอ็น ดี ไอ ทีร่ ฐั ฮาวาย คลืน่ ๑๒๗ เอ เอ็ม เริม่
ตั้งแตเมื่อวานนี้ (๒๙ ธันวาฯ ๒๕๔๕) และจะออกอากาศทางวิทยุทกุ วันเสารเวลา ๑๗.๓๐
น. – ๑๘.๐๐ น. (ครึ่งชั่วโมง) ทุก ๆ เกาะในฮาวายจะไดรับฟงทั้งหมด คนไทย คนลาว และ
คนเขมรจะไดฟงธรรมะของหลวงตา พวกเขาดีใจมากเพราะวาเปนครัง้ แรกทีม่ กี ารนําเทศน
ธรรมะไปยังฮาวาย สําหรับวันและเวลาทางฮาวาย หมูเ กาะฮาวายมีเกาะใหญ ๆ ๔-๕ เกาะ
มีเกาะเล็ก ๆ อีก มีฐานทัพเรือสหรัฐอยู เปนสถานที่ทองเที่ยวดวย”)
รัฐเทกซัสก็ดูมีขยายไปตามวัด มี ๗ วัด คนมีมาก เขาสนใจฟงอรรถธรรมจากเมือง
ไทยเราไป เทศนทางเมืองไทยนี้ออกไปทางสหรัฐอเมริกา ตามแขนงตาง ๆ ที่มีชาวพุทธอยู
ในที่ทั่ว ๆ ไป ธรรมะนี้ก็กระจายไปที่ทั่ว ๆ เวลานีน้ ะ
วันพรุงนี้หลวงตากลับอุดรแลวหลวงปูลีก็อยูที่นี่ไปกอน แลวก็จะกลับไปตามหลัง
เรา สําหรับหลวงตาจะกลับวันพรุง นีก้ อ น แลวธรรมลีจะกลับทีหลังไลเลีย่ กันไป กรุณา
ทราบตามนีน้ ะ พี่นองทั้งหลายเริ่มเรงเครื่องตั้งแตบัดนี้ตอไปนะ เรงเครื่องทองคํา ดอลลาร
ของเราเขาสูค ลังหลวงใหไดในเวลาอันควร อยาใหลา ชาเหตุการณจนเกินไป มันยอนกลับ
มาแสดงความไมเปนทาของชาติไทยเรานะ เรงรีบเทาไรหนุนเครือ่ งขึน้ เทาไรก็ยง่ิ มีความ
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เขมขนของชาติขึ้นโดยลําดับ รสชาติก็เดนชัดขึ้น ถาธรรมเอาขึ้นไมไดกับบรรดาพี่นองทั้ง
หลายซึ่งเปนลูกชาวพุทธ ยกเมืองไทยขึ้นไมไดแลวก็หมดหวังไปเลยนะ อะไรไมมีเลิศเลอ
ยิง่ กวาธรรม ถาลงธรรมยกขึน้ ไมไหวแลวก็แสดงวาหยาบมาก หนามาก หนักมาก เมือง
ไทยเราไมใชเมืองหนาเมืองหนัก เปนเมืองของชาวพุทธ เมืองลูกศิษยที่มีครู ขอใหฟงเสียง
หัวหนาคือครูไดแกธรรมของพระพุทธเจา ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมไปโดยลําดับลําดา
เรงรีบขวนขวายเขาไป
ใครมีมากมีนอยตามกําลังของตนเองทุกคนๆ นัน้ นะ ขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐
ตัน ซึ่งเปนหัวใจของชาติ น้าํ หนัก ๑๐ ตัน ถาลงไดเขาถึงจุดนั้นแลวเราพอใจทุกอยาง ทอง
คําน้าํ หนัก ๑๐ ตันแลวดอลลารคอ นขางแนแลววา ๑๐ ลาน ยังไงก็จะไดแนนอน ๑๐ ลาน
แมไมได ทองคําไปถึง ๑๐ ตันแลวดอลลารยงั ขาด ๑๐ ลานอยู เราจะเทีย่ วหาออดกับ
บรรดาลูกศิษยเอามาใหพอทีเดียว ใหไดดอลลารจาํ นวน ๑๐ ลาน เปนคูเคียงกันไป แลว
เปนเครื่องหมายของการชวยชาติไทยเราที่เดนชัดดวยสมบัติทั้งสองนี้เปนสําคัญ
เงินสดก็กระจายทั่วไปแลว รูกันทั่วทุกหน ๆ ทั้งเขาไปในคลังหลวงแลวก็ ๙๔๑
ลาน เงินสดของเราที่ซื้อทองคําและดอลลารบางเล็กนอย เขาสูค ลังหลวงรวมแลวเปนเงิน
๙๔๑ ลาน นีเ่ ขาเรียบรอยแลว เวลานีเ้ รากําลังรวบรวมกําลังวังชาแหงความรักชาติ ความ
เสียสละดวยความสามัคคีของเราเขาสูจ ดุ ใหญคอื คลังหลวง ใหเห็นเดนชัดทัว่ โลกดินแดน
ถาทองคํา ดอลลารไดเขาสูค ลังหลวงแลวจะกระจายเหลืองอรามไปหมดทัว่ โลก อยาวาทัว่
เมืองไทยเลยนะ ทัว่ โลกภายนอก เขาตองดูพวกเราอยูว า ชวยชาติอยางไรกันบาง เรากําลัง
ชวยเต็มกําลังของเรา
ตั้งแตนี้ตอไปเราก็เริ่มเรงเครื่องใหถึงจุดที่หมาย เมื่อถึงจุดที่หมายแลว พี่นองทั้ง
หลายก็เบาอกเบาใจ บานเมืองเราก็มคี วามรมเย็นเปนสุขสงบ ตายใจไดทุกอยาง หลวงตาก็
สะดวกสบายหายหวงทุกแงทุกมุม ปลอยไดหมด ใหเอาจุดนีใ้ หไดนะ ตั้งแตเปนเมืองไทย
มาก็มคี ราวนีเ้ รียกวาประวัตศิ าสตรเลยแหละ ประวัติของชาติไทยที่จะชวยตัวเองใหโลก
ภายนอกเขาไดเห็นอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย คือคราวนีม้ ศี าสนาเปนเครือ่ งนํา แลวเปนผูน าํ
เปนผูฉ ดุ ลาก ลงศาสนาเอาขึ้นไมไดแลวไมมีอะไรจะเลวรายยิ่งกวาเมืองไทยของเรานะ ให
เราระวังจุดนีใ้ หดี เอาใหไดทีเดียว
เราเปนลูกชาวพุทธ ยกเมืองไทยของเราขึ้นอยูในความพอดิบพอดีกับกําลังของพี่
นองชาวไทยทั้งชาติขึ้นไมไดแลวจะไมมีอะไรเอาขึ้นไดในสามแดนโลกธาตุนี้ เราตองเอา
เมืองไทยเราขึ้นใหไดดวยทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารอีก ๑๐ ลาน สวนเงินบาทนัน้
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เมื่อไดมากก็จะกระจายเขาไปหนุนทองคํา ถาไมไดมากก็กระจายออกขางนอก ดังที่วานี้
กอนจะกลับนี้ก็กระจายจายทางนูนทางนี้รอบ ไมวา หมู วาหมา วาผูว า คน จายไปหมด
ประจําเดือน ๆ ออก อยางนีเ้ ปนประจํา
พอกลับไปนูน แลวก็จะจายใหญเปนลาน ๆ ๆ กลับมาอีกนะ เกี่ยวกับเรื่องการกอ
การสราง แลวอยูทางอุดรก็จายเครื่องมือแพทย อยางใหญก็มี เปนหลาย ๆ ลานก็มี พอเรา
ไปนี้ แลวทางนูน รออยูแ ลว พอเราไปถึงแลวก็จายเช็ค ๆ นีเ่ พือ่ ประโยชนแหงบานเมือง
ของเราทัง้ นัน้ แหละ เพราะฉะนั้นเงินสดจึงเขาในจุดใหญนี้ไมไดหมด ไมเหมือนทองคํา
สําหรับทองคํากับดอลลารนเ้ี รียกวารอยทัง้ รอยตลอดมาเลย เงินสดก็แบงสันปนสวนทาง
นูน ทางนี้ ตนลําดีแลวกิ่งกานสาขาดอกใบก็อยากจะใหมีความยิ้มแยมชุมเย็นไปตามๆ กัน
กิ่งกานสาขาก็คือวาคนไทยทั้งประเทศ ตนลําก็คือคลังหลวงของเรา
คลังหลวงของเราก็ใหไดบรรจุปยุ อันดีงาม เขาไปหลอเลีย้ งลําตนคลังหลวงของเรา
ใหปรากฏเปนทองคําเหลืองอรามครอบประเทศไทย กิ่งกานสาขาดอกใบเปนประชาชนผู
ยากจนเข็ญใจ ซึง่ เคยไดรบั ความอนุเคราะหจากพีน่ อ งทัง้ หลายนีแ้ หละ หลวงตาเปนผูน าํ
ตางหากนะ จํานวนมากนอยไดนําสมบัติของพี่นองทั้งหลายออกแจกจายคนทุกขคนจน โรง
ร่าํ โรงเรียน สถานสงเคราะห โรงพยาบาล ตลอดที่ราชการตางๆ ซึ่งเปนของชาติไทยทั้งนั้น
เงินเหลานีห้ มุนไปทัว่ ชาติไทยของเรานีแ้ หละ จึงไมมีอะไรเสียหาย เปนมงคลอยางยิ่ง
เหมือนกันหมดนัน้ แหละ นีไ่ ดเรียนใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบในเรือ่ งสมบัตทิ ไ่ี หลเขามานี้
ออกไปทางไหนบาง
สําหรับเรือ่ งความรัว่ ไหลแตกซึม ขอใหพี่นองทั้งหลายปดประตูตายไดเลย หลวงตา
นี้ตัดคอรองพี่นองทั้งหลาย
จําเปนอะไรทีจ่ ะมาหาหวงใยในเงินสมบัตพิ น่ี อ งทัง้ หลาย
บริจาคมา เอา ๕ เอา ๑๐ พี่นองทั้งหลายเอาคอหลวงตาไปตัดใหขาดสะบั้นไปเลยนะ
หลวงตาไมไดเสียดายคอตัวเองยิง่ กวาเสียดายพีน่ อ งทัง้ หลายในจํานวน ๖๒ ลานคนนะ
เพราะฉะนัน้ หลวงตาจึงไมมใี นเรือ่ งทีว่ า รัว่ ไหลแตกซึม มัว ๆ หมอง ๆ จากสมบัติที่พี่นอง
ทัง้ หลายบริจาคมานี้ หลวงตาชีน้ ว้ิ เลย แมแตบาทเดียวไมมี หลวงตาเปนผูเขมงวดกวดขัน
มากในการเงินการทอง
คิดดูตั้งแตบวชมาการเรียนหนังสือก็มีเกี่ยวของบางกับการเงินการทอง เพื่อซื้อหนัง
แสหนังสือ ไมมากนัก เปนความจําเปนหมุนกันเล็กนอยเทานัน้ แหละ แตไมไดตั้งเจตนา
กับมัน อาศัยกันไปบางเล็กนอย พอออกปฏิบัติแลวตัดขาดสะบั้นเลย เรื่องเงินไมเอา ตัด
หมด อยูที่ไหน ๆ ใครมาถวายเทศนาวาการอะไรเขาถวาย โละเลยๆ มาตัง้ วัดปาบานตาด
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ก็แบบเดียวกัน พอมีมา ๆ เพราะเราตัง้ สถานทีข่ น้ึ แลว จตุปจจัยไทยทานมันก็ไหลเขามา
ไหลเขามาเทาไรไหลออกเทานัน้ วัดนี้ไมมีเก็บ สําหรับวัดปาบานตาดเปนมาดัง้ เดิม ไมเคย
เก็บสิ่งใดทั้งนั้น เฉลี่ยเผื่อแผไปหมด
ทีนเ้ี มือ่ มันจําเปนเกีย่ วกับพีน่ อ งทัง้ หลายทีบ่ ริจาคสมบัตเิ ขาเปนสวนรวม ผานหลวง
ตาเปนผูรับผิดชอบ จึงตองไดเขมงวดกวดขัน ถึงขนาดทีว่ า เราเปนเจาของบัญชีแตผเู ดียว
ฟงซินะ บัญชีเงินฝากทั้งหมด เราเปนผูถ อื บัญชี เปนผูส ง่ั เก็บสัง่ จายแตผเู ดียวเพือ่ ใหรเู รือ่ ง
วาสมบัตเิ หลานีไ้ ปทางไหน ๆ บาง เราเปนทีแ่ นใจตลอดดวยเหตุผลของเราทีพ่ จิ ารณาแลว
คอยแจก ๆ หรือเขียนเช็คจายแตละแหงๆ เราไมไดทาํ แบบสุม สีส่ มุ หาเรือ่ ยมา แลวตอไป
ก็เปนแบบเดียวกันนี้ จึงขอใหพี่นองทั้งหลายตายใจไดเลยวา สมบัติพี่นองทั้งหลายที่
บริจาคมานี้ลงตามความมุงหมายของพี่นองทั้งหลายทุกบาทนั้นแหละ ไมไปอื่นนะ
ถาวากระจายออกไปนี้ ไปทีไ่ หนก็จะไดเห็นโรงร่าํ โรงเรียนในทีต่ า ง ๆ นี้ก็ทั่ว
ประเทศไทย โรงพยาบาลทีห่ นักมาก มีมากที่สุด โรงพยาบาลนีต้ ง้ั ๒๐๐ กวาโรงเวลานี้
กระจายไปหมดไมวาภาคไหน เปนแตเพียงวามีมากมีนอยตางกัน ตามความจําเปนของผู
มาขอรองใหความชวยเหลือ วางั้นเถอะ เราก็ใหไป ๆ เงินจํานวนเหลานีอ้ อกอยางนี้ ที่จะ
ใหมาเขาพุงหลวงตานีไ้ มมแี มแตบาทเดียว ตายก็ตายหลวงตาตายดวยความบริสทุ ธิ์ ไมมี
อะไรเลย เพราะเราชวยโลกดวยความอิ่มพอทุกอยางแลว เราไมมคี วามหิวโหยโรยแรงแม
เม็ดหินเม็ดทราย ที่จะมาหยิบมาฉวยเอาสมบัติของพี่นองทั้งหลายมาเปนของสวนตัว โดย
การถือโอกาสในเวลาวาง ทีพ่ น่ี อ งทัง้ หลายวางใจมาใหเราแลว ก็เปนชองวางที่เราจะกอบ
โกยเงินพี่นองทั้งหลายนี้ ไมมีแมแตบาทเดียว
เราพอใจทุกอยางในการชวยพีน่ อ งทัง้ หลายคราวนี้ เรียกวาเราเสียสละทุกอยางเลย
เวลาเลนก็เลน เวลาตลกก็มี เวลาจริงก็จริง แตเวลาเราชวยชาติเราชวยอยางจริงจังตัดคอ
ขาดไดเลยกับพี่นองทั้งหลาย เรียกวาชีวติ ของเราคราวนีม้ อบไวกบั พีน่ อ งทัง้ หลาย เพราะ
ฉะนั้นจึงกลาพูดไดทุกอยาง เห็นหนาใครมา ๆ ไมได ไหนละทองคํา ไหนละดอลลาร อยู
อยางงี้นะ จะขนเขาคลังหลวงใหเปนหัวใจของพีน่ อ งนัน้ แหละ ไมใชขนไปไหน สําหรับเรา
พอ พอทุกอยาง ไมเอาอะไรทั้งนั้น พอตลอดไปดวยนะ เราชวยโลกดวยความอิ่มพอ เราจึง
เต็มอกเต็มใจ ไปทีไ่ หนเราอุตสาหพยายาม ทุกขยากลําบากขนาดไหนก็ทนเอา เทศนาวา
การหลงหนาหลงหลัง หลงไปเทศนไป จําไดตรงไหนเทศนไปก็เทศน เดีย๋ วนีเ้ ปนอยางงัน้
แลวนะ เรายังอุตสาหพยายาม
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เพราะฉะนัน้ จึงขอใหพากันเรงเครือ่ ง ถึงเรื่องทองคําตามจุดที่หมายของหลวงตาซึ่ง
เปนหัวหนาพี่นองทั้งหลายไดประกาศลั่นทั่วประเทศไทย วาขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐
ตัน แลวดอลลารประมาณสัก ๑๐ ลานแลว จะเปนที่พอใจ สมเกียรติแหงชาติไทยของเรา
ที่ชวยชาติตนเองอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมวาเมืองในไมวาเมืองนอก ใครมองมาเห็นก็จะ
ไดเห็นความสงางาม ไดเห็นความรักชาติ ความสามารถ ความเสียสละดวยความพรอม
เพรียงสามัคคีของพี่นองทั้งหลายอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีที่ตองติอะไรเลย ขอใหพี่
นองทัง้ หลายจําคํานีเ้ อาไวนะ แลวอุตสาหพยายามทุกคน ๆ เราไมชว ยกันไมมใี ครชวย
คนที่จะมาคอยจุดคอยทําลายคอยเผามันเปนพวกเปรตพวกผีมีมาดั้งเดิม อยานํา
มาเปนอุปสรรคอันใด ๆ ทัง้ นัน้ แหละ อันใดที่จะเปนสิริมงคลมหามงคลแกชาติไทยของเรา
ซึง่ เปนสวนรวมใหแนนหนามัน่ คงขึน้ ไป ขอใหพยายามทุกคน ตัง้ หนาตัง้ ตาขวนขวายชวย
กัน คนละไมละมือดวยความพรอมเพรียงสามัคคี และสําคัญทีส่ ดุ ใหฟง เสียงหัวหนานะ หัว
หนาคือธรรม เราก็นําธรรมมาประกาศและชักจูงพี่นองทั้งหลาย แนะนําทุกอยาง ทุกแงทุก
มุม เพราะไดพิจารณาแลวทุกแงทุกมุมกอนทุกอยางไดนําพี่นองทั้งหลาย จึงแนใจวาไมผดิ
พลาด การทีน่ าํ พีน่ อ งทัง้ หลายมาเวลานีก้ ร็ สู กึ วา มีความอบอุน ภายในจิตใจ ตามที่ได
พิจารณาเต็มกําลังแลวกระจายออกไป เปนคําสัง่ คําเสียคําบอกคํากลาว แลวพีน่ อ งทัง้ หลาย
ปฏิบัติตามนั้น ก็เปนมงคลมหามงคลขึน้ เปนลําดับลําดา
คิดดูซิชาติไทยของเราก็ตั้งมานาน ก็ไมเคยเห็นใครเอาสมบัติ เฉพาะอยางยิ่งคือ
ทองคํามาวางใหคลังหลวงของเรา เอา นีท่ องคําใหคลังหลวง ๑ กิโล เราก็ไมเคยเห็น อยู
ธรรมดาไมมีนะ ไมได ดอลลารก็ไมเห็น ดอลลเดียวก็ไมเห็น สําหรับทองคําก็ไมเคยเห็น ๑
กิโลที่จะมีคนมีแกใจเอามามอบใหคลังหลวงเราเปนทองคํา ๑ กิโล ไมเคยมี นี่ก็พึ่งเกิดมี
ขึ้นมาจากกําลังของความรักชาติ
ความเสียสละดวยความสามัคคีของพี่นองทั้งหลาย
ปรากฏเดนขึน้ มาเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ เวลานีท้ องคําของเราทีเ่ ขาสูค ลังหลวงเรียบรอยแลวนัน้
ได ๕,๕๕๙ กิโลแลว แลวดอลลารกไ็ ด ๗ ลาน ๒ แสนกวา สวนเงินบาทนัน้ ก็ไดเคยพูด
แลว ไมพูดอีกแหละ ซ้ํา ๆ ซาก ๆ
เวลานีเ้ ปนเวลาทีพ่ น่ี อ งทัง้ หลายชวยชาติตวั เองก็เห็นผลขึน้ มาเปนลําดับลําดา ทีนี้
เราจะกาวใหสจู ดุ ทีห่ มายทีค่ นทัง้ ชาติโดยหัวหนาเปนผูน าํ ตองการเอาไว หรือมุงหมายเอา
ไว วาทองคําใหไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตัน ดอลลาร ๑๐ ลาน ขอใหพยายามอุตสาห
ตะเกียกตะกายทุกคน งานสวนใหญสว นรวมเปนสําคัญมากยิง่ กวาเรือ่ งบุคคล เราอยาเห็น
แกเรื่องผูหนึ่งผูใดมาเปนใหญกวาคนทั้งชาติ ๖๓ ลานคน จะไปไมรอด จมเลย ๆ นะ สวน
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ใหญสว นรวมความสามัคคีเปนสําคัญมากนะ ขอใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไว หลวงตาออก
จากนี้ไปแลวก็ไมไดหยุดไดอยูนะ หนักมากตลอดเวลา หลวงตาก็ทนเอา มานี้พี่นองทั้ง
หลายก็เห็น ไปที่ไหนก็ดูเอาเถอะ ไปทีไ่ หนเทศนาวาการเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลาก็ทนเอา ๆ
อยางเวลานี้ก็เทศนใหพี่นองทั้งหลายฟง แนะนําเพือ่ ทางเดินอันราบรืน่ แหงชาติไทย
ของเรานัน้ แหละ ไมใชเพื่อจะใหชาติไทยลมจม นี่ใหตางคนตางไปคิดนะ กลับไปอุดรก็ไป
ทําหนาทีแ่ บบเดียวกันอีก ไมไดอยูเฉย ๆ ไมกี่วันนี้ก็จะไปอีกทางนูน ทางภาคตะวันออก นี่
ก็เพื่อชาติไทยของเราทั้งนั้น ๆ ขอใหทุกๆ ทานมีแกใจทุกคน ตั้งหนาตั้งตาอุดหนุน เราไม
ไดเปนเศรษฐี เงินมี ๕ มี ๑๐ เปนเงินของเราสมบัตขิ องเรา แยกออกไปเปนสัดเปนสวน ที่
จะเปนประโยชนแกชาติบานเมืองแกตัวของเรา ครอบครัวของเรา ใหพากันแยกเอง คิดเอง
อยาเก็บหมักหมมไวเฉย ๆ ตายไปแลวกองเทาภูเขาก็ไมเกิดประโยชนอะไรแหละ ไอ
สมบัติเงินทองขาวของ
มันเปนประโยชนสาํ หรับเรานํามาใชประโยชน จากเจาของผูมีความฉลาดใชสมบัติ
ของตัวเอง ถาไมฉลาดปลอยใหแตความตระหนี่ถี่เหนียวมันกลืนไปหมดๆ ตายแลวก็เปน
กองสมบัติอยูนั้น เจาของก็ไมเห็นมีอะไร สมบัตเิ หลานัน้ ไมไดมาเผาเจาของนะ เอาฟนตาง
หาก เอาคนตางหากมาชวยเผากัน ทั้งคนจน ทั้งเศรษฐีตาย เผาดวยฟนดวยไฟทัง้ นัน้ แหละ
ไมไดเผาดวยสมบัติเงินทองขาวของ เอาตึกรามบานชองมาเปนฟนเปนไฟเผากันไมเคย
เห็นมี เวลานีเ้ ราก็รอู ยูแ ลววาสิง่ เหลานัน้ เปนสิง่ ทีอ่ าศัยชัว่ กาลเวลา อันนี้เปนสิ่งที่อาศัยชั่ว
กาลเวลาเหมือนกัน แตเปนสวนรวมของคนหมูมากที่จะตองไดรับการดูแลทั่วถึงกัน
สวนการบริจาคทัง้ หลายทีพ่ น่ี อ งทัง้ หลายบริจาคมากนอยนี้ สมบัติคือมหากุศลเปน
บุญเปนกุศล มหากุศลของพี่นองทั้งหลายเองนะ สมบัตเิ ขาสูค ลังหลวง บุญเขาสูห วั ใจพี่
นองทัง้ หลายใหจาํ ไว จึงเรียกวามหากุศล ๆ เอาละวันนีพ้ ดู เพียงเทานี้
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

