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[กอนจังหัน] 
 ถาหากวาทองคําเราพอที่จะมอบไดเดือนเมษานี ้ ซ่ึงเปนวันสําคัญวันหน่ึงน้ัน ก็ให
ได ๕๐๐ กิโลแลวก็มอบ ถาไมไดก็ผานไปกอน เผดียงไวกอน มาคราวน้ีได ๔๖ กิโลแลว 
กอนจะกลับไปตองเอา ๕๐ กิโลติดมือไป ถาไมได ๕๐ กิโลติดมือไปนี้ นากลัวกรุงเทพฯ 
แตก เขาใจไหม จะฟาดกรุงเทพแหลกกอนถึงจะไป เม่ือวานไปเทศนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ทางนครนายก คนก็มากเมื่อวาน เทศนอยูชั่วโมง ๘ นาที จนรูสึกเหน่ือย ๆ 
แลวก็หยุด ถาเหน่ือยธรรมดาก็ไมเปนไรแหละ ถาเหนื่อยโรคหัวใจที่มันสงบมันไมได
หายนะ ลมกระแทกเขา ๆ มันก็ยิบแย็บขึ้นมา ถารูอยางนี้ปบตองหยุดทันที คือไมหยุดมัน
รวดเร็วมากนะ เรายังไมหยุดน้ีผึง ตัวส่ันไปเลย 
 แตเวลาน้ีรูสึกวาสงบมากทีเดียว ถาธรรมดาเรียกวาไมปรากฏ เงียบ เหมือนไมมี 
เหมือนหายไปแลว สวนมากจะทราบเวลาเทศน ท่ีเราเทศนเรียบ ๆ ธรรมดา มันก็ใชลม
ธรรมดา ไมรุนแรงมันก็ไมเปนไร ธรรมดา อยางท่ีเราเทศนไปนาน ๆ นี่ก็เทศนธรรมดา
เรียบ ๆ ถาเทศนสวนมากท่ีวาธรรมะข้ันสูงน่ันแหละท่ีมันรุนแรง ถาเปนธรรมะสูงเทาไร 
มันตองพุงเลย พูดตรง ๆ อยางน้ีนะ มันกระแทก สักเด๋ียวยิบแย็บข้ึนมา พอรูแลวหยุดทัน
ที ไมหยุดไมไดนะ เพราะมันเคยดัดมาแลว หนูมันก็เข็ดแมวละซิ โดนตบหลายหน เวลา
ธรรมดาเงียบ ๆ ไมแสดงอะไร ใหพร 
  

[หลังจังหัน] 
 ทองคําท่ีไดรับบริจาคเพ่ิมหลังจากมอบเขาคลังหลวงท่ีผานมาแลวน้ัน เวลาน้ีได ๘๖ 
กิโล ๓๔ บาท ๗๔ สตางค นี่ทองคําที่ไดหลังจากมอบคราวที่แลวนี้นะ ได ๘๖ กิโล ๓๔ 
บาท ๗๔ สตางค ที่มากรุงเทพคราวนี้ไดทองคํา ๔๖ กิโล จนกระทั่งถึงวันกลับไปนี่ก็กะวา
ควรจะไดทองคําเปนเคร่ืองหมายท่ีมาคราวน้ีใหไดสัก ๕๐ กิโล ใหไดเปนระยะ ๆ ไป นี่ได 
๔๖ กิโลแลว ยังขาดอยู ๔ กิโล จนกระทั่งถึงวันกลับ ควรจะไดรวมแลวเปน ๕๐ กิโล ถา
หากวาไมได ๕๐ กิโลแลวระวังกรุงเทพแตกนะ  
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หลวงตาบัวจะเปนผีสด ๆ รอน ๆ เปนเปรตเรียกทัพหมอทัพไห ยิ่งแกงอยูในครัว
เรากําลังเดือดพลาน ๆ ตีเลย แหลก เจาของโดดลงครัว ถาทองคําไมได ๕๐ กิโล เวลาน้ี
ขาดอยู ๔ กิโล ระวังใหดีนะ ทองคําขาด ๔ กิโล ตัวภัยใหญอยูตรงนี ้อยาไปคิดไอเรื่องที่ 
๔๖ กิโลแลว ๔ กิโลตัวมันจะทําลาย ระวังใหด ีถาใครไมอยากใหหมอขาวหมอแกงแตก ให
รีบเอามา เขาใจไหม ใหรีบเอามาหมอขาวหมอแกงก็ปกต ิ กําลังจะถึงรอยกิโลแลวที่เราได
มาคราวน้ี ท่ีไดหลังจากมอบแลวน้ีเวลาน้ีได ๘๖ กิโล ขยับขึ้นไปเรื่อย ๆ  

ใหพยายามคิดทุกหัวใจนะ คิดเพื่อชาติไทยของเรา คิดเต็มหัวใจ หนุนชาติไทยของ
เรา ใหไดคราวน้ีเปนสงาราศีแกชาติไทยของเรา ใหคุมคากับความที่มันจะลมจะจมตอหนา
ตอตาของคนไทยทั้งชาติจนมองหนากันไมทั่วถึง ตอนท่ีผานมาแลวน่ี เวลาน้ีกําลังฟนฟูข้ึน
มาโดยลําดับลําดา เปนที่พอใจ เชนอยาง เงินที่ติดหนี้เขาดังที่เคยเลาใหพี่นองทั้งหลายฟง 
อุงเหย่ียวใหญอยูน่ี น่ีหัวเมืองไทยเรา ๖๒ ลานหัว มันกําเมื่อไรหมดเลย ตอนนั้นเรื่องที่
ผานมาน่ี คือเขาเปนเจาหน้ีเขาเปนอยางน้ี เราเปนลูกหน้ีเขา กําทีน้ีหมดเลย 

เมื่อเวลาที่เขายังไมกํา ใหรีบออกชองนี้ ๆ ชองหวางเล็บ หวางอุงเหย่ียว เวลาน้ีเรา
ก็ไดมาโดยลําดับลําดา เปนท่ีพอใจในจุดสําคัญท่ีมันจะกําเราน้ี เรียกวาเขาจะทวงหน้ีเรา จะ
เอาเมืองไทยเราเปนคาใชหน้ี แหม ฟงไมไดเลยหลวงตาบัวใหตายไปเสียกอน แลวคอยมา
กํา น่ีเราก็เล็ดลอดข้ึนมาแลว เวลาน้ีเงินท่ีเราติดหน้ีเขามาก ๆ น้ันนะ ถาจะใชในเวลาน้ีให
หมดเลยก็ได ไดมาพรอมแลว น่ีเงินท่ีติดหน้ีเขามาก ๆ เวลาน้ีกําลังจะปนข้ึนหัวไอน้ัน เขา
ใจไหม เหยียบหัวมันลง ไดพอ แตระยะน้ีมอบใหเร่ืองนายกฯคนเดียวพิจารณาเร่ืองเหลาน้ี 

ทานเปนคนสุขุมมากอยู นาชมเราก็ชม นาติเราติ ธรรมเปนอยางงั้น ตรงไปตรงมา 
ไมเอียงหนาเอียงหลังอะไรเลย ทานรอบคอบด ี สุขุมด ี ทําประโยชนเพื่อชาติจริงๆ ไมได
เพื่อกินตับกินปอดของพี่นองชาวไทยทั้งชาติเรื่อย ๆ มา กินเล็กกินนอยเรื่อยมา รูมาโดย
ลําดับ แตไมใชเรื่องของเรา เราก็ไมพูด แตเม่ือเหตุการณเขามาเก่ียวกับเรา ซึ่งกําลังชวย
ชาติอยูเวลานี้มันถึงฟดกันละซ ิ แตกอนเราทราบมาแลว ลูกศิษยของเราอยูในกระทรวงทุก
กระทรวงรูหมด เราไมถือเร่ืองราวน้ีมาเปนอารมณ จนกระทั่งบทสุดทายนี้จะไปไมรอดแลว 
จะจมจริง ๆ แลวจะไมมีอะไรเหลือ อยูใตอุงเล็บเขา ๙๙ %  

ถาเขากํารอยเปอรเซ็นตก็จมหมดเลยชาติไทยเรา หนาตาไวท่ีไหนไมมีเหลือแลว
แหละ เวลาน้ีก็ไดมาแลว เงินท่ีจะใชหน้ี เราจะใชทีเดียวใหหมดเลยก็ได แตทานก็พิจารณา
ตามเร่ืองท่ีความเหมาะสม ทานบอกจะใชเปนระยะๆ สามงวดๆ ละ ๑,๖๐๐ ลานดอลล ไม
ใช ๑,๖๐๐ ดอลลนะ หน่ึงพันหกรอยลาน นี่จะใชงวดหนึ่ง งวดที่สอง อีกสองเดือนตอไป 
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งวดที่สามใชหมด ทานจะเอาใชเวลาน้ี ทานบอกวาไดพอแลว แตวาใหเปนตามจังหวะ 
เพราะอยูในกฎเกณฑที่เราจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงได สามงวดนี้เราจะใชกี่งวดก็ได ใชที
เดียวก็ได วาง้ัน แตทานวาจะใชสามงวด  

นี่ก็เปนอันวาปลดเปลื้องไปแลว มีหนามีตาข้ึนมาแลว เร่ืองหน้ีน่ีสําคัญมากนะ ที่วา
อยูในอุงเล็บ กําทีเดียวหมดเลยเมืองไทยเรา หลวงตารองโกกขึ้น ทีนี้ก็ฟนขึ้นมา ๆ 
ดอลลารของเราเดี๋ยวนี้ก็ได ๗ ลานกวาแลวนะ เร่ิม ๓ แสนเขาไปแลวม้ัง นี่เฉพาะของพวก
เราท้ังหลายท่ีริบรวมกันเขาไป ได ๗ ลานกวา แลวทองคําก็ไดถึง ๕,๖๐๐ กิโล (จากอุดร 
๕,๖๐๐ ไดทางนี้เพิ่มอีก) มาถึงที่นี่แลวก็มารวมกัน ถาง้ันเหลาน้ีท่ีไดมาน้ีเปนสวนเพ่ิมเขา
ไปอีก เราหนุนข้ึนมา ๆ แลวเวลาน้ี พยายามขอกูหนาชาติไทยของเราใหไดอยางเต็มตัว
เลยนะ มันจะจมแคไหนแคใดเอาขึ้นใหไดแคนั้น เหยียบหัวหน้ีลงไปอีกดวยซํ้า จะวาไง 

เวลาน้ีเปนท่ีพอใจแลว น่ีคือผลแหงการชวยชาติดวยความรักชาติ ความเสียสละ 
ความสามัคคีของพี่นองชาวไทยเรา เห็นผลข้ึนมาเปนท่ีพอใจ เรียกวาภาคภูมิใจไดแลว
เวลาน้ี กลัวอันเดียวเทาน้ีแหละ กลัวเมืองไทยเราทั้งประเทศอยูในอุงเล็บเขา กําทีเดียว
หมด เวลาน้ีผานไปเรียบรอยแลว ยังมีต้ังแตจะย่ืนใหเขาเทาน้ันละ บอกวา เอาเงินหน้ีคืน
ไป เอาไทคืนมา ในการตูนลูกศิษยเขาเอามาใหดู เด๋ียวน้ีหลวงตาบัวก็เปนหลวงตาการตูน
แลวนะ การตูนยังไง เร่ืองเราเก่ียวกับชาติบานเมืองท้ังประเทศ เร่ืองราวอะไรมามีแปลก
ตางอะไรใหลูกศิษยเอามา เราจะอานอันน้ี ดูอันนี้ แลวพิจารณา ความหมายวาง้ันนะ 

ไมใชดูการตูนแบบตลก แบบเปนบาเหมือนพวกลูกศิษยเรา อาจารยมันไมเปนบา
นะ เขาใจไหม มันเปนบาต้ังแตลูกศิษยเรา การตูนมันการตูนจริง ๆ พวกนี้ มันเปนบาสด 
ๆ รอน ๆ น่ีการตูนแตไมเปนบานะ เอาการตูนมาอาน อานแลวหัวเราะกันล่ัน จากนั้นก็คิด
อานไตรตรองเขาใจไหม คือเขาหาเรื่องราวของบานของเมืองดีชั่วประการใดออกมาใน
การตูน เปนขอตลก ตลกก็หยอกเลนชาติไทยของเราแหละ มันเหมือนลิงตัวหนึ่งพวกนี้ 
เหมือนลิงอะไร ถาเราอยากจะรูลิงของเมืองไทยเรามันแสดงหมดเนื้อหมดตัว หมด
ประเทศน้ี ใหเอาของเมืองนอกเขามาซิ เมืองนอกของอันนี้ดี อันนั้นด ี ทางนี้ก็ดี นั่นก็ด ี
ตางคนตางด ีกระเปาแฟบ นี่พวกลิง 

นี่พูดอะไรลืมแลวนะ เดี๋ยวนี้จําไมได (ทองคําใชหน้ีเขาครับผม) อยางนี้ละทุกวันนี้
ไปเทศนท่ีไหนหลงหนาหลงหลัง พอพูดไปลืมไปแลว หายเงียบเลย กําลังจะขนาบเต็มที่ 
เลยอาวุธหลุดไมหลุดมือไป ทีนี้มีแตกําปน ไมทราบจะตีอะไร น่ีละความหลงลืมนะ  
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ใหพี่นองทั้งหลายภาคภูมิใจ ผลแหงการชวยชาติของเราเปนอยางท่ีเห็นน่ีแหละ ถา
ลงศาสนาชวยไมไดแลวหมดเมืองไทยเรานะ เวลาน้ีเอาศาสนาเปนแขนขวาไปเลย ปลูกน้ํา
ใจพี่นองชาวไทย ทางบานเมืองปลูกทางวัตถ ุ ทางศาสนาปลูกทางนํ้าใจ จากนั้นก็เกี่ยวของ 
กับทางวัตถุอีก เพื่อจะอุมชาติไทยของเรา เพราะชาติไทยของเรานี้แหละทําเมืองไทยของ
เราใหจมดวยความลืมเน้ือลืมตัวไปดังท่ีกลาวมาน้ีแหละ มันแยกทางนั้นออกทางนี้ ออกไป
ออกมามันก็หมดได ถาตางคนตางรัก ตางสงวน ชาติของตัวเองใหมีศักดิ์ศรีดีงาม ตองรูจัก
วิธีการจับจายใชสอย การซ้ือการขายควรไมควรยังไง ใหพิจารณาทุกคน ถึงถูก  

เราเปนคนไทยท้ังชาติ เราจะไปออนขออะไรใหเขามาตมเอา ๆ ดวยความเลห
เหลี่ยมไมทันเขา ตองคิดซ ิทุกอยางตองคิด เห็นเขามาดี ดีก็ตาม เราตองคิดรุงเรืองของเรา
เพื่อแขงเขาไปอยางงั้นซิ มีแตวาดีแลวควาเอา ๆ เงินหมด ๆ ใชไมไดนะ ของเขานี้ดี ดี
เวลาเราทําไมไดยอมรับเสียกอน เราจะพยายามทําตัวของเราใหได หรือดียิ่งกวาเขา น่ัน
เปนความคิดท่ีดีงาม (เด็กสนทนากันผูหญิง ผูชาย เด็กอีกคนบอกวา ฉันละเบ่ือจริง ๆ วัน
น้ี กอนนี้แมใหไปหัดตีกอลฟ เพราะคนสายเลือดไทยไดแชมปโลกเกี่ยวกับกีฬากอลฟ แลว
แมใหหัดเลนเทนนิส เพราะคนไทยติดอันดับโลก)  

แลวมีสวนไดสวนเสียอะไรวามา (แมเขาอยากใหลูกเขาเกงเหมือนคนไทยน่ันแหละ
ครับ คราวน้ีเอาอีกแลว คนไทยไดแชมปโลกอีกแลว ฉันตายแน คราวนี้แมใหไปหัดอะไร
อีก เลยตอบวา ใหไปหัดดูหนังมาราธอน เพราะคนไทยไดแชมปโลกดูหนัง) แนะ เห็นไหม
ละหนาผากเราอยูในน้ีหมด หนาผากของคนไทยเราอยูในการตูนน้ีหมด น่ีแหละท่ีหลวงตา
ใหไหนเอามาอานดูการตูน ๆ มีขอบกพรองตรงไหนก็จับอันนี้มาสอนพี่นองทั้งหลาย เขา
ใจไหมละ ดูการตูนดูแบบน้ี แตลูกศิษยของเรามันดูแบบบา เขาใจไหม เอาละพอ 

วันน้ีพูดเพียงเทาน้ี ใหพากันตั้งอกตั้งใจทุกคนนะ ตอไปนี้ใหพร 
 

อานและฟงธรรมเทศนาหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


