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“ตัง้ ตัวเปนคนใหม”
กอนฉัน
เราจะเรงทองคําและดอลลารเขาคลังหลวงนะ กรุณาพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกัน ตั้ง
แตบัดนี้ตอไปเราจะเรงเครื่องของเราใหถึงจุดที่หมายคือหลักชัย ไดแกน้ําหนักทองคํา ๑๐
ตัน ดอลลารอยางนอย ๑๐ ลาน เราจะเอาเขาใหเปนทีภ่ าคภูมใิ จของเมืองไทยเราทัง้ ชาติท่ี
ไดชว ยชาติคราวนี้ เอาใหหนักนะ อยาใหเขาชีห้ นาดาทอไดเลย เราเปนคนไทยเต็มเม็ดเต็ม
หนวยรอยเปอรเซ็นต เอาใหเต็มแตมทีเดียว
เวลาใสบาตรก็อยาแยงกันจนเกินไปนะ ใหดูความพอเหมาะพอดี อยารีบ

หลังฉัน
บริจาคเพื่อชาติไทยของเรา ปใหมมาถึงแลว เปดประตูแลววันนี้เปดประตูปใหม
แลว หลวงปูล ี วัดถ้ําผาแดงพรอมกับลูกศิษยมาบริจาคทองคํา ดอลลารชว ยชาติมจี าํ นวน
ดังนี้คือ ทองคํา ๑๒ บาท ๕๐ สตางค ดอลลารได ๔๓๑ ดอลล อนุโมทนาทั่วกัน (สาธุ) เมือ่
วานนี้ธรรมลีกับคณะลูกศิษยมาฟาดไปตั้ง ๑๓ กิโล เหยียบหัวพวกเราไป เรายังไมไดแกลํา
ธรรมลีเดีย๋ วนีน้ ะ เรายังเคียดแคนไมถอย ยังจะตามแกหมัดธรรมลีอยูนะเดี๋ยวนี้ เตรียม
กําปนเตรียมหมัดไวใหดี ถาหมัดเราไมพอไปยืมหมัดหมาอยูตามหลังมันมาชวยฟาดธรรม
ลีใหตกทะเล เอาละพอ
เรงเครื่องทองคํา-ดอลลารจะเขาสูจ ดุ ทีห่ มายคือคลังหลวง เปนจํานวนทีเ่ รียนให
ทราบแลว มาคราวนีก้ ไ็ ดเรียนซ้าํ ๆ ซาก ๆ ใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดทราบวาเวลานีเ้ รากําลังเรง
เครือ่ งทีจ่ ะชวยชาติของเราใหเขาตามจุดทีห่ มายในเวลาอันสมควร ไมใหลาชาเกินไปถึงกับ
วาไมไดเรื่องนี้ไมไดนะ ใหตา งคนตางพยายาม เวลานีก้ าํ ลังเรงเครือ่ งทีจ่ ะใหถงึ จุดทีห่ มาย
คือทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน และดอลลารอยางนอยไมต่ํากวา ๑๐ ลานแหละ เวลานีท้ องคํา
เราก็ไดแลว ๕,๕๕๙ กิโล ซึง่ เขาสูค ลังหลวงเรียบรอยแลว แลวก็ดอลลารไดเขาแลวเวลานี้
๗ ลาน ๒ แสน ขาดจากนัน้ เทาไรก็เปนอันวาเราจะตองไดพยายามหามาทัว่ หนากัน ใหได
ตามจํานวนทีไ่ ดประกาศใหทราบทัว่ กันแลวทัว่ ประเทศไทยนะ
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คราวนีย้ งั ไงอยาใหเสียทาเสียที ใหเด็ดขาดนะ ชาติไทยเราไมใชเปนชาติที่ออนแอ
รอแรอะไรอยางนั้น ถึงคราวจริงตองจริง ออนโยนก็มี ไมใชออนแอนะ ออนโยนก็มี ออน
โยนกับออนแอมันตางกัน แลวเขมแข็งก็ใหเขมแข็งเอาจริง ๆ จัง ๆ ตอชาติของเรา
สําหรับหลวงตานีเ่ ราไมคอ ยมีเวลาวาง ก็เพื่อพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศ นี่กลับไปจากนี่ ไป
ถึงอุดรแลวก็ในราววันที่ ๑๐ แลวก็จะไดออกเดินทางไปทางภาคตะวันออก แลวก็ยอนกลับ
มาทางนี้ มาพักทีว่ ดั สวนแสงธรรมเรานีอ้ กี ทีหนึง่ แลวก็ไปเทศนในที่ตาง ๆ แลวถึงจะกลับ
อุดรได
สําหรับหลวงตาเองไมคอ ยวางนะ เพื่อพี่นองทั้งหลายนั่นแหละ กรุณาใหทราบทัว่
กันอยางนี้ ใหตั้งหนาตั้งตาทุกคนนะ ชาติไทยเปนของเรา เราเปนผูร บั ผิดชอบชาติไทยทัง้
หมด ไมมีเมืองไหนประเทศใดที่จะมารับผิดชอบชาติไทยของเรา ยิ่งกวาคนไทยทุกคนจะ
รับผิดชอบในชาติของตนโดยความรักชาติของตัวเองนะ ใหอุตสาหพยายามทุกคน ๆ คราว
นีอ้ ยาใหเสียทีไ่ ดกาํ หนดกฎเกณฑไวเรียบรอยแลว เรียกวาเราออกสูส งครามแลว ยกธง
แดงใหถึงจุด ทองคําไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารได ๑๐ ลาน นี้คือธงแดงตั้งกึ๊กลงตรงนั้น
ใหถึงจุดชัย ไดชัยชนะความจน ความจนนีม้ นั รุนแรงมาก มันเอาชาติไทยของเราเกือบจะ
ลมจะจมเมื่อสองสามปมานี้แลว อยาพากันชินชานะ ใหเข็ดหลาบ เมือ่ เข็ดหลาบแลวใหตง้ั
หนาตัง้ สูห รือแกไขเต็มกําลังความสามารถนะ
วันนีร้ สู กึ วาเปนวันเราเปดประตูคลังหลวงแลว คือปเกากับปใหมชนกัน เปดปใหม
ก็เปดคลังหลวงรอไวแลว ปเกาก็เปดประตูเขาสูคลังหลวงโดยรับทองคํา ดอลลาร เงินสด
ทัง้ สามประเภทนีจ้ ะเขาตรงจุดนัน้ ละ วันนีเ้ ปนวันเปดประตูปเ กาเขาสูป ระตูปใ หม ทั้งสอง
วันนีก้ เ็ ปนวันทีว่ า งงาน วางงานเชนนีเ้ ปนวันทีเ่ ราไดบาํ เพ็ญคุณงามความดี เฉพาะอยางยิ่ง
ตอชาติไทยของเรา อยาใหใครมาดูถกู เหยียดหยามไดนะ จิตใจใหเขมขนทุกคน ๆ อยาให
ใครมาดูถูกได คําวาดูถกู เราแตละคน แมแตดูถูกเด็กกระเทือนถึงพอถึงแม แลวดูถูกคนใด
คนหนึ่งกระเทือนทั่วประเทศไทย อยาใหมีเรื่องอยางนี้ เอาใหจริงใหจงั นะ
นีก่ ไ็ ดเวลา หลวงตาก็จะลากลับไปอุดร ไปก็ธุระนั้นนี้ ไมมเี วลาวาง จากนีก้ เ็ ดินทาง
ไปอีก กลับไปกลับมาอยูอยางนี้ วันนี้พูดธรรมะใหพี่นองทั้งหลายฟงเพียงเทานี้ ปใหมนใ้ี ห
ตั้งเนื้อตั้งตัว ใครมีความบกพรองอะไรในกิรยิ ามารยาท การประพฤติปฏิบัติตัว ไมดีที่
ตรงไหนใหพยายามแกไข ตัง้ ตัวเปนคนใหมขน้ึ มา เขากันกับเราตัง้ เปนปใหมขน้ึ มา ป
ใหมกาํ ลังเริม่ แยมขึน้ มารับกันแลว ปเกาสงใหแลวเวลานีน้ ะ ใหเราตัง้ หนาตัง้ ตาปฏิบตั ติ วั
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ของเราใหดี ตรงไหนไมดีก็คือเรานั้นแหละเปนผูไมดี ความบกพรองเปนของเรา ในความ
บกพรองนั้นความทุกขเปนของเราดวยกัน
ใหพยายามกันแกไขดัดแปลงตัวเอง เราจะใหดเี ฉย ๆ ดีไมไดนะ ตองดัดแปลงตัว
เอง ความชัว่ นัน้ มันไปไดงา ยนะ มันเปนน้าํ ไหลลงทีต่ าํ่ เสมอ สวนที่สูงไมคอยขึ้นถาไมทด
ไมดันจริง ๆ มันไมขึ้นนะ ทางต่ําไหลลงไดเร็ว ความชัว่ ชาลามกเปนฝายขาศึกศัตรูตอ อรรถ
ตอธรรมทําลายเราทัง้ หลาย ใหพากันระมัดระวัง ตานทานกิเลสทั้งหลายซึ่งคอยฉุดลากลง
ต่าํ นัน้ ดวยธรรมนะ ตัง้ หนาตัง้ ตาปฏิบตั ติ นดวยธรรม แลวเราจะคอยดีขึ้นทุกคน ๆ ขอใหมี
ขื่อมีแปเถอะนะ เรื่องไมมีขื่อมีแป โกโรโกโส เปนน้าํ ลนฝง ตลอดเวลานี้ เลอะเทอะไปเรื่อย
บานเมืองก็เลยหาฝงฝาไมได เพราะผูครองบานครองเมืองเปนคนเลอะเทอะ
เพราะฉะนัน้ จึงขอใหทุกคนมีขอบเขตดวยกัน หลักพุทธศาสนาเปนทีต่ ง้ั แหงการ
ดําเนินชีพของเรา ความประพฤติของเรา ทานสอนวายังไง ๆ นีค่ รูอาจารยทา นก็สอนอยู
เสมอ เราควรทีจ่ ะยึดไปเปนคติเครือ่ งเตือนใจ ปฏิบัติตนไปวันละเล็กละนอยคอยดีขึ้นๆ
วันนีจ้ ะพูดเพียงเทานี้ ตอไปนี้จะใหศีลใหพร ขอใหพี่นองทั้งหลายมีความรมเย็นเปนสุข
ประพฤติตัวใหเปนคนดี มีความสงาราศีแกตวั ครอบครัว สังคม ตลอดถึงชาติบานเมืองทั่ว
หนากันนะ ตอนี้จะใหพร
อานและฟงเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

