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พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบ�ว ญาณส�มป�นโน เน��องในวโรกาส

สมเด�จพระนางเจาส�ร�ก�ต��พระบรมราช�น�นาถ เสด�จพรอมดวย
ศาสตราจารย� ดร.สมเด�จพระเจาล�กเธอ เจาฟ!าจ"ฬาภรณวล&ยล&กษณ�

อ&ครราชก"มาร� 
เสด�จเป*นองค�ประธานในพ�ธ�มอบทองค-าและดอลลาร�เขาคล&งหลวง 

คร&1งท�2 ๑๒
และป5ดโครงการช7วยชาต� 

เม��อว�นท�� ๑๒ เมษายน พ#ทธศ�กราช ๒๕๔๗
ความม"7งหมายของชาต�ไทย ความม"7งหมายขององค�ศาสดา
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(ก)อนฯพณฯท)านนายกร�ฐมนตร�จะเด.นทางมาถ0งในพ.ธ� พ.ธ�กรได2ส�มภาษณ4 ท)าน

ผ62ว)าการธนาคารแห)งประเทศไทย ม.ร.ว.ปร�ด.ยาธร เทวก#ล และดร.ว�รพงษ4 รามางก6ร
อด�ตรองนายกร�ฐมนตร� อด�ตร�ฐมนตร�ว)าการกระทรวงการคล�ง เป:นล;าด�บ)

(ม.ร.ว.ปร�ด.ยาธร ให2ส�มภาษณ4)
พ.ธ�กรหญ.ง อยากจะขอกราบเร�ยนท)านได2ให2ความกระจ)างนะคะ ก�บประชาชน

ชาวไทยคะ ซ0�งได2สละเง.นทอง ด2วยหยาดเหง��อแรงงานเข2ามาส6)คล�งหลวงคร�?งน�?นะคะ ได2
ทองค;า ๑๐ ต�น เง.นดอลลาร4อ�ก ๑๐ ล2านดอลลาร4 ซ0�งเคยทราบนะคะ ว)าเง.นจ;านวนน�?
เม��อเท�ยบก�บเง.นในคล�งหลวงท��จะม�เหล�อมากน2อย แต)เง.นจ;านวนน�?เร�ยกว)าเป:นก2อนน.ด
เด�ยวนะคะ แต)อยากจะเร�ยนถามว)า เง.นก2อนน�?นะคะ จากน?;าใจของชาวไทยท�?งชาต. ม�
ส)วนในการสร2างเสถ�ยรภาพทางการเง.นให2ก�บชาต.อย)างไรคะ ?

ม.ร.ว.ปร�ด.ยาธร ต2องขอย2อนเร��องหน)อยนะคร�บ เง.นน�? ท)านอาจารย4ได2น;า
เข2ามาไว2ในคล�งหลวงต�?งแต)ปลายปA ๒๕๔๑ แล2วหล�งจากน�?น คนท��ย�งไม)เข2าใจว)า ท)าน
อาจารย4เอาเง.นก2อนน�?มาไว2ในคล�งหลวงท;าไมนะคร�บ จนปA พ.ศ.๒๕๔๓ กCเก.ดกรณ�ท��จะ
ม�การรวมบ�ญช� บ�ญช�ของฝEายการธนาคาร ก�บบ�ญช�ฝEายออกบ�ตร 

ซ0�งการรวมบ�ญช�น�?น ถ2าว)าไป ถ2าปล)อยให2เก.ดข0?น กCจะอน#ญาตให2ม�การน;าเง.น
ซ0�งตอนน�?นม�อย6)ไม)มากน�ก ไปช;าระหน�? ไอเอCมเอฟ ก)อนก;าหนด หากเป:นเช)นน�?นจร.ง ณ
ว�นน�?นเราเป:นหน�? ไอเอCมเอฟ อย6)ส6งท�เด�ยวนะคร�บ หากม�การช;าระก)อนก;าหนด เง.นใน
คล�งหลวงจะลดลงต�;าอย)างมาก ซ0�งจะเป:นอ�นตราย

ตอน ๒๕๔๓ น�?นเอง ผมซ0�งกCเป:นล6กศ.ษย4คนหน0�งของท)านอาจารย4 ถ0งได2ถ0ง
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บางอ2อว)า ท)านอาจารย4ได2น;าเง.นเข2ามาไว2ในคล�งหลวง ต�?งแต) ๒๕๔๑ เพ��ออะไร สาเหต#กC
ค�อ เพ��อท)านจะได2ม�ข2ออ2างว)าเง.นน�? ประชาชนได2น;ามาไว2ในคล�งหลวง จะมารวมบ�ญช�
อะไรก�นง)าย ๆ น��ไม)ได2หรอก เพราะถ2าหากรวมบ�ญช�แล2ว เก.ดน;าไปช;าระเส�ยหายข0?น
ประเทศชาต.กCจะล)มจมอ�กคร�?งหน0�ง

น��ค�อ สาเหต#ว)าเง.นก2อนน2อยน.ด น;าไปไว2ในอ)างใบใหญ) เพ��ออะไร เพ��อท��ท)าน
จะได2ม�ข2ออ2างในการท��จะค�ดค2านการรวมบ�ญช� เพราะหากม�การรวมบ�ญช�แล2ว กCจะม�
การช;าระเง.นออกไปล)วงหน2า ซ0�งในปA ๒๕๔๓ น�?นจะเป:นอ�นตรายอย)างย.�ง ไม)เหม�อน
ตอน ๒๕๔๖ ซ0�งตอนน�?น เราม�เง.นส;ารองท��ได2ก;าไรจากการค2า จากบร.การมากพอแล2ว
เราถ0งช;าระก)อนก;าหนดได2 สาเหต#กCม�แค)น�?นนะคร�บ

พ.ธ�กรหญ.ง ขอบพระค#ณค)ะ สร#ปแล2ว ถ0งแม2เง.นจะน2อยนะคะ แต)ว)า
ได2ก�นเง.นก2อนใหญ)ไม)ให2ร��วไหลออกมา ท;าให2ม�เส�ยงบอกว)า ถ2าเง.นร��วออกมาตอนน�?น
ชาต.เราจะล)มเหม�อนอาเจนต.น)าเช�ยวหร�อคะ ?

ม.ร.ว.ปร�ด.ยาธร ไม)ม�ใครบอกได2นะคร�บว)าจะเป:นอย)างน�?นหร�อไม) แต)ท��
แน)ช�ดกCค�อว)า ถ2าม�การรวมบ�ญช�ส;าเรCจตอนน�?น จะม�การช;าระหน�? ไอเอCมเอฟ ท�?งก2อน
ซ0�งถ2าช;าระท�?งก2อนแล2ว จ;านวนเง.นท��เหล�อกCย�งพอม�เหล�อบ2าง แต)ไม)แขCงแรงพอท��จะด0ง
ด6ดให2เง.นไหลเข2าอ�ก ไม)แขCงแรงพอท��จะสร2างความเช��อม��นให2น�กลงท#นหร�อผ62ให2ก62ต)าง
ประเทศว)าเง.นส;ารองเราม��นคง ไม)ม�ใครตอบได2ว)าจะเป:นอย)างไร แต)ค)อนข2างจะล)อ
แหลมคร�บ

พ.ธ�กรชาย ท)านผ6 2ว)าคร�บ นอกจากเสถ�ยรภาพทางการเง.นแล2วนะ
คร�บ ในแง)ของจ.ตใจน�?ม�ผลไหมคร�บ ?

ม.ร.ว.ปร�ด.ยาธร อ�นท� �ส # ดค �อ  เสถ �ยรภาพทางการเง .น  นะคร �บ  ถ 2 า
เสถ�ยรภาพทางการเง.นด� เง.นไม)ไหลออก ม�แต)ไหลเข2า.จ.ตใจมาเอง ข2อส;าค�ญท��ส#ดกC
ค�อ ข2อน�?นนะคร�บ

พ.ธ�กรหญ.ง ค)ะ ได2เคยไปฟ�งท)านกล)าว ร62ส0กจะตอนร�บผ2าปEาช)วยชาต.ท��
จ�นทบ#ร�นะคะ ถ2าจ;าไม)ผ.ดนะคะ ว)าเง.นจ;านวนน2อยน.ด นอกจะอ#ดไม)ให2เง.นในคล�งหลวง
ร��วแล2ว เป:นเหม�อนน?;ามนต4ด2วยใช)ไหมคะ ท��จะด0งด6ดเง.นตราต)างประเทศเข2ามาในคล�ง
หลวงนะค)ะ ?

ม.ร.ว.ปร�ด.ยาธร อ�นน� ?นกCเป:นความเช� �อของคนเรานะคร�บ ผมกCเป:นคน
พ#ทธคนหน0�ง เช��อว)า ท)านอาจารย4เอาเง.นมาใส)ในโอ)งใหญ) กCเหม�อนเอาน?;ามนต4มาใส)ใน
โอ)งน�?น นอกจากเป:นข2ออ2างในการปIองก�นไม)ให2น?;าไหลออกแล2ว กCเช��อว)า ด2วยความ
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เป:นมงคลอ�นส6งส#ด คงจะเป:นแรงด0งด6ดให2ม�เง.นไหลเข2าประเทศมากข0?น ซ0�งกCเป:นข2อ
เทCจจร.งว)า ต�?งแต)ปลายปA ๒๕๔๔ เป:นต2นมาถ0งป�จจ#บ�นน�? เง.นไหลเข2าประเทศท#กเด�อน
ไม)ขาดเลยคร�บ

พ.ธ�กรหญ.ง พอจะบอกได2ไหมคะว)า ตอนน�?สถานะทางการเง.นของเรา
ค�อเง.นในคล�งหลวงตอนน�? ม�ความม��นคงขนาดไหน ม�ปร.มาณเท)าไรคะ 

ม.ร.ว.ปร�ด.ยาธร ยอดรวมท� ?งหมดกC ๔๓  ,  ๐๐๐ ล2านเหร�ยญ กCส6งท� �ส#ดท� �  
ประเทศไทยเคยม�มาแล2ว ตอนน�?กCเร�ยกว)าม��นคงเพ�ยงพอมากแล2วนะคร�บ กCพอท��จะรอง
ร�บการพ�ฒนาประเทศต)อไปได2นะคร�บ

พ.ธ�กรชาย กราบขอบพระค#ณท)านผ62ว)าคร�บ
พ.ธ�กรหญ.ง กราบขอบพระค#ณค)ะ พอท)านพ6ดถ0งคล�งหลวงนะคะ

ด.ฉ�นม�ข2อม6ลท��ทางบรรพบ#ร#ษเราบอกว)า “ทร�พย4ส.นของหลวง ตกน?;าไม)ไหล ตกไฟไม)
ไหม2” กCเร�ยกว)าเป:นไปตามค;ากล)าวของบรรพบ#ร#ษจร.ง ๆ นะคะ

ความเป:นมาของคล�งหลวงนะคะ ม�หล�กฐานปรากฏในกฎหมายสม�ยอย#ธยา
แล2วกCกฎหมายอาญาหลวง อาญาราษฎร4 ในบทท�� ๒ นะคะ ว)า 

“ผ62ใดบ�งอาจล�กพระราชทร�พย4ในพระคล�งหลวง นอกพระคล�งหลวง ให2ลงโทษ
๘ สถาน” 

แล2วกCม�ส;านวนในกฎหมายบอกว)า
“แก2วฤาจะร62หมอง ทองฤาจะร62เศร2า พระราชทร�พย4ของพระผ62เป:นเจ2าจ.รกาล

นานช2าเท)าไรบ)ส6ญ” 

แล2วกCเง.นคล�งหลวงน��นะคะ ม�จ#ดเร.�มต2นมาต�?งแต) ร.ศ. ๑๒๗ นะคะ ในร�ชกาล
ของสมเดCจพระจ#ลจอมเกล2าเจ2าอย6)ห�วนะคะ พระองค4ได2ประทานเง.นมาเป:นท#นของชาต.
ไว2 ๑๒ ล2านบาทค)ะ

(ดร.ว�รพงษ4 รามางก6ร ให2ส�มภาษณ4)
พ.ธ�กรชาย ทราบว)าอาจารย4ว�รพงษ4เป:นล6กศ.ษย4คนหน0�งของหลวง

ตามหาบ�ว ไม)ทราบว)าเข2าไปเป:นล6กศ.ษย4ของท)านเม��อไรคร�บ
ดร.ว�รพงษ4 ผมได2ไปถวายต�วขอเป:นล6กศ.ษย4ท)านมาหลายปAแล2วคร�บ

ท��สวนแสงธรรม
พ.ธ�กรชาย เหCนอาจารย4บอกว)า หลวงตามหาบ�วแม2ว)าไม)ได2เร�ยน

เศรษฐศาสตร4แต)เป:นคนท��ร62เร��องเศรษฐก.จด�มากคร�บ
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ดร.ว�รพงษ4 อ�นน�?เป:นเร��องท��แปลกมากคร�บ เม��อท)านได2เปRดโครงการ
ผ2าปEาช)วยชาต.เพ��อเอาทองค;าและเง.นดอลลาร4เข2าท��คล�งหลวง ไม)ม�ใครเข2าใจ เพราะเหต#
ว)า ค;าว)าคล�งหลวงไม)ม�ในกฎหมาย แต)เป:นปร.ศนาธรรม ผมได2ไปนม�สการท)านท��สวน
แสงธรรม ขณะน�?นประเทศของเราอย6)ในว.กฤตอย)างมาก ผ62คนหดห6)หมดก;าล�งจ.ตก;าล�ง
ใจ หลวงตาได2ล#กข0?นมาระดมศร�ทธาของพ��น2องประชาชนชาวไทย เพ��อให2สละทองค;า
และดอลลาร4 กCม�ป�ญหาว)าร�ฐบาลในขณะน�?นกCไม)ค)อยเข2าใจว)าคล�งหลวงหมายถ0งอะไร
ผมได2ไปกราบนม�สการท)านและได2ออกมาช�?แจงให2ประชาชนให2เข2าใจว)า ท#นส;ารอง
ระหว)างประเทศของเราน� ?นแบ)งเป:นสามส)วน ส)วนแรกซ0 �งเป:นส)วนใหญ)เร�ยกว)าท#น
ส;ารองเง .นตรา ส )วนท� �สองเป :นบ �ญช �ท #นส ;ารองพ.เศษ ซ0 � งเป :นของธนาคารแห)ง
ประเทศไทย และส)วนท��สามเป:นท#นของท#นร�กษาระด�บอ�ตราแลกเปล��ยน

ท#นส;ารองเง.นตราน�?ตามกฎหมายแล2วเป:นของแผ)นด.น ไม)ใช)ของใคร ไม)ใช)ของ
ธนาคารแห)งประเทศไทย แม2แต)ธนาคารแห)งประเทศไทยกCเอาไปใช2ไม)ได2 ในขณะน�?น
ทองค;าและดอลลาร4ท� �ประชาชนได2บร.จาคมากCไม)ทราบว)าจะไปเข2าบ�ญช�ใด ในท��ส#ดกC
ตกลงก�นว)าบ�ญช�คล�งหลวง ท��หลวงตาท)านกร#ณารวบรวมจ.ตศร�ทธาของพ��น2องประชาชน
ชาวไทยให2ช)วยชาต. ค�อท#นส;ารองเง.นตรา และได2ม�การน;าทองค;าและดอลลาร4ต)าง ๆ
เข2าไปไว2ในท#นส;ารองเง.นตรา

แม2ว)าทองค;าและดอลลาร4ท��น;าเข2าไปในท#นส;ารองเง.นตราจะไม)มาก แต)จะท;าให2
ท#นส;ารองเง.นตราของเราเป:นของท��ศ�กด.Sส.ทธ.S ต)อไปจะไม)ม�ผ62ใดเอาไปใช2ได2 จะอย6)เป:น
ท#นส;ารองของประเทศชาต.ของเราตลอดไป ประเทศชาต�เราผ7านว�กฤตการณ�ต7างๆ
มาไดก�เพราะท"นส-ารองเง�นตราท�2ม&2นคง ท�2ไม7ใช7ของผ�ใด ไม7ม�ผ�ใดเอาไปใชได และกC
แปลก หล�งจากท��ได2น;าทองค;าและเง.นดอลลาร4ท� �ประชาชนท��วประเทศบร.จาคเข2าท#น
ส;ารองเง.นตราแล2ว ปรากฏว)าเราสามารถใช2หน�?กองท#นการเง.นระหว)างประเทศได2 หน�?
ของเอกชนได2ร�บการชดใช2 หน�?ของภาคร�ฐบาลท��เป:นเง.นตราต)างประเทศได2ร�บการชดใช2

แต)ในขณะเด�ยวก�นท#นส;ารองระหว)างประเทศของเรากล�บเพ.�มข0?น ซ0�งเป:นเร��องท��
น)าแปลก เม��อ ๖ ปAก)อนน�?นเรามองไม)เหCนทางว)าเราจะม�ป�ญญาใช2หน�?กองท#นการเง.น
ระหว)างประเทศ หน�?ของภาคร�ฐบาล หน�?ของภาคเอกชน โดยไม)ใช)ท#นส;ารองได2อย)างไร
แต)หล�งจากทองค;าได2เข2าไปแล2ว หน�?ต)างๆ ได2ร�บการชดใช2โดยท#นส;ารองไม)ได2ร)อยหรอ
เลย แต)กล�บเพ.�มข0?นด2วยซ?;า

พ.ธ�กรชาย ขอบพระค#ณคร�บอาจารย4 ม�คนบอกผมว)าตอนท��อาจารย4
เข2าไปถวายต�วเป:นล6กศ.ษย4หลวงตามหาบ�วอาจารย4แอบไป เสรCจแล2วอย6)ๆ หลวงตามหา
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บ�วบอกว)าไปเร�ยกคนคนน�?นมาซ. ท� ?งๆ ท��ไม)ร6 2จ�กอาจารย4มาก)อน จร.งหร�อเปล)าคร�บ
อาจารย4

ดร.ว�รพงษ4 จร.งคร�บ ผมไปรวมอย6)ก�บประชาชนท��สวนแสงธรรม ม�คน
น�บพ�นผมกCอย6)ท2ายๆ หลวงตาท)านยกกาแฟเยCนข0?น ท)านกCช�?มาท��ผมบอกว)าให2ไปให2คน
คนน�?น และถ2วยกาแฟกCส)งต)อมาถ0งผม และท)านเร�ยกให2ผมเข2าไปใกล2ๆ ให2เข2าไปพบ
และได2อธ.บายในเร��องของบ�ญช�ท#นส;ารองของประเทศท�?งสามบ�ญช�

พ.ธ�กรชาย ขอบพระค#ณอาจารย4คร�บ
พ.ธ�กรหญ.ง (ดร.ดาราวรรณ)

หลวงตามหาบ�วนอกจากท)านจะเป:นผ62น;าในการระดมทอง
ค;าและดอลลาร4ช)วยชาต.เพ��อสร2างความแขCงแกร)งให2ก�บคล�งหลวง ท)านได2ท;าพ.น�ยกรรม
ไว2แล2ว เม��อท)านละส�งขารขอให2บรรดาทร�พย4ส.น ในขณะท��ท)านมรณภาพ ทร�พย4ท��ได2จาก
การมาบร.จาคในงานศพของท)าน ส)วนท��เป:นทองค;าให2หลอมเป:นทองค;าแท)ง และส)วนท��
เป:นเง.นให2ไปซ�?อทองค;าแท)ง ทองค;าท� ?งหมดเข2าคล�งหลวงท�?งหมดเพ� �อท� �จะเป:นท#น
ส;ารองของประเทศไทยเท)าน�?น ท)านระบ#เลยว)าห2ามบ#คคลหร�อ คณะบ#คคลใดน;าไปใช2
เพ��อการอ��น นอกจากจะให2เป:นท#นส;ารองของประเทศไทยเท)าน�?น น��ค�อมรดก นอกจาก
มรดกธรรมแล2ว มรดกทางทร�พย4สมบ�ต.ท)านกCฝากไว2ให2ล6กหลาน

(ล;าด�บต)อมา หลวงตาเมตตาให2ค#ณทองก2อนข0?นไปน��งใกล2ท)านพร2อมด2วยพ.ธ�กร
ช)อง ๑๑ เพ��ออ)านแถลงการณ4ข2อม6ลต)าง ๆ ของโครงการช)วยชาต.)

หลวงตา อ�นน�?เข2าท�ว�ม�นเป:นอะไร (หมายถ0งไมโครโฟน)
พ.ธ�กร หมายความว)าอ�ดในท�ว�เลย
หลวงตา อ�ดในท�ว�ม�นย.�งด� ค#ณทองก2อนเป:นห�วใจของคนท�?งชาต.

ควรจะเอาน�?ออกเลย หลวงตาเป:นคนส��งเอง เอาเลย (ผ62ชมปรบม�อ) ม�เท)าไรออกเลย
พ.ธ�กรช)อง ๑๑ ข2อม6ลต)างๆ ของโครงการช)วยชาต.ของหลวงตามหาบ�ว

ญาณส�มป�นโน ผ)านทางประชาส�มพ�นธ4ของโครงการ ค�อค#ณทองก2อน วงศ4สม#ทร กราบ
เร�ยนเช.ญค)ะค#ณทองก2อน

ค#ณทองก2อน ขอพระราชทานกราบท6ลใต2ฝEาพระบาทฯ ข2าพระพ#ทธเจ2า
นายทองก2อน วงศ4สม#ทร กรรมการประชาส�มพ�นธ4 โครงการช)วยชาต. โดย หลวงตามหา
บ�ว ญาณส�มป�นโน ขอน2อมเกล2าฯ ร�บพระด;าร�สให2ข2าพระพ#ทธเจ2าเป:นผ62แถลงข2อม6ล
โครงการช)วยชาต. โดยหลวงตามหาบ�ว ญาณส�มป�นโน ข2าพระพ#ทธเจ2า ส;าน0กในพระ
กร#ณาธ.ค#ณ เป:นล2นพ2น หาท��ส#ดม.ได2
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ประว�ต.ศาสตร4ได2จาร0กไว2ว)า เม��อว�นท� � ๑๑ พฤศจ.กายน ร.ศ. ๑๒๗ พระบาท
สมเดCจพระปรม.นทรมหาจ#ฬาลงกรณ4 พระจ#ลจอมเกล2าเจ2าอย6)ห�ว ร�ชกาลท�� ๕ ทรงม�พระ
มหากร#ณาธ.ค#ณแก)พสกน.กรชาวสยาม ทรงตรากฎหมายก;าหนดให2กระทรวงพระคล�ง
มหาสมบ�ต.จ�ดต� ?งท#นส;ารองส)วนหน0�ง ส;าหร�บร�กษาอ�ตราแลกเปล��ยนระหว)างเง.นตรา
สยามก�บเง.นตราต)างประเทศไว2ให2ย�นท��ม��นคง ไม)ให2ปะปนก�บเง.นอ��นในท2องพระคล�ง ใน
ช�?นต2นท#นส;ารองส)วนน�?พระราชทานจากเง.นคงพระคล�งมาต�?งไว2 ๑๒ ล2านบาท กาลเวลา
ผ)านไปกฎหมายได2พ�ฒนาเป:นล;าด�บ ม�บทก;าหนดเพ.�มเต.ม ให2ทองค;าและเง.นตราต)าง
ประเทศสก#ลแขCง เป:นส.นทร�พย4ท#นส;ารองด2วย 

พ6ดได2เตCมปากว)าเง.นบาทไทยม�ค)ากCเพราะม�ส.นทร�พย4หน#นหล�งอย6) หากไม)ม�ส.น
ทร�พย4ด�งกล)าวหน#นไว2 ธนบ�ตรไทยกCจะเป:นเพ�ยงกระดาษเปUVอนหม0กธรรมดาๆ จะออก
แบบพ.มพ4สอดส�ส�นลวดลายสวยงามเพ�ยงใดกCไม)ม�ค)า ส.นทร�พย4ด�งกล)าวได2ร�บพระราช
ทานมาจากล2นเกล2าฯ ร�ชกาลท�� ๕ และบรรพบ#ร#ษของเราได2สะสมเพ.�มเต.มตลอดมา ณ
เวลาน�? ม�ยอดส.นทร�พย4ไม)ต�;าว)า ๑.๑ ล2านล2านบาท อย6)ในความด6แลของธนาคารแห)ง
ประเทศไทย

คร�?นปลายปA พ.ศ. ๒๕๔๐ พระหลวงตาผ62ชราร6ปหน0�ง จ;าพรรษาอย6)ท��ก#ฏ.หล�งน2อย
กลางปEาเพ�ยงล;าพ�งแต)ร6ปเด�ยว ด;ารงสมณเพศ ด2วยผ2ากาสาวพ�สตร4 เพ�ยง ๓ ผ�น และ
อ�ฏฐบร.ขาร ขณะน�?นส�งขารอาพาธ ถ)ายว�นละ ๗-๘ คร�?ง จนถ0งต2องเกาะราวระเบ�ยงก#ฏ.
พย#งส�งขารเข2าออกห2องส#ขาด2วยก;าล�งแรงท��เหล�ออย6)ของตนเอง ไม)ยอมให2ส�งขารเป:น
ภาระแก)ผ62ใด บางคร�?งเม��อเด.นจากก#ฏ.ไปย�งศาลาเพ��อฉ�นจ�งห�น ระยะทางเพ�ยงไม)ก��ส.บ
เมตร ต2องหลบเข2าราวปEาข2างทางเพ��อบรรเทาท#กข4ของธาต#ข�นธ4 เพราะการถ)ายไม)หย#ด
ฉ�นยาใดกCไม)สามารถย�บย�?งข�นธ4ท��ช;าร#ดร)วงโรยน�?นไว2ได2 หลวงตาได2ขอให2หม6)คณะและ
ศ.ษย4สร2างเมร#ข0?นไว2ท��หน2าว�ด เพ��อท��จะใช2จ�ดการก�บส�งขารอ�นผ#พ�งของท)านอย)างเร�ยบ
ง)าย แต)เหต#ใดพระหลวงตาร6ปน�?จ0งตายไม)ได2

ในเวลาเด�ยวก�นน� ?น แผ)นด.นไทยอ�นเป:นท��ประด.ษฐานพระบวรพ#ทธศาสนา
ประสบความค�บข�น ช�ว.ตของประชาชนถ6กบ�บค�?นทางเศรษฐก.จอย)างร#นแรง ความล)ม
สลายค�บคลานเข2าส6)คร�วเร�อน อย)างน)าหวาดว.ตก ความเด�อดร2อนได2แพร)ขยายไปท��ว จ.ต
ใจของประชาชนขาดท��พ0�ง ไฟท��ล#กท)วมห�วใจของชาวไทย เร.�มแพร)ขยายล#กลามออกจาก
ห�วอก เป:นไฟท��ล#กท)วมแผ)นด.นได2ในไม)ช2า หากไม)ต�ดไฟเส�ยแต)ต2นลม เหต#การณ4น�?หาม�
ผ62ใดร6 2 เห Cนได 2  นอกจากพระญาณหย� �งร6 2ตามแนวทางพระบรมศาสดาพระส�มมา
ส�มพ#ทธเจ2า
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หลวงตาได2พ.จารณาแล2วว)าม�เพ�ยงพระศาสนาเท)าน�?นท��จะเป:นสรณะ และด�บไฟท��
ล#กท)วมห�วใจชาวไทยได2 หลวงตาจ0งได2ต�ดส.นใจว)า หากพระพ#ทธศาสนาและหล�กธรรม
ท��หลวงตาได2มรรคได2ผล จะสามารถก62ชาต.ก62แผ)นด.นให2กล�บค�นส6)ความร)มเยCนเป:นส#ข
เป:นท��ประด.ษฐานพระพ#ทธศาสนาให2เจร.ญส�บไป จะขอฉ�นยาร�กษาธาต#ข�นธ4อ�กคร�?งเด�ยว
ถ2าไม)สามารถร�กษาธาต#ข�นธ4ไว2ได2 กCจะปล)อยวางให2เป:นไปตามกรรมของโลกต)อไป 

เม��อท#เลาความอาพาธของธาต#ข�นธ4ไว2ได2 ตามฐานาน#ร6ปของท)าน หลวงตาจ0งได2
พย#งส�งขารของท)านออกจากปEา พร2อมผ2ากาสาวพ�สตร4 ๓ ผ�น ก�บย)ามใบน2อย ในย)ามม�
เพ�ยงถ#งพลาสต.กห6ห.?วเก)าๆ ใบเลCก บรรจ#ค;าหมาก ๔-๕ ค;า ไว2ขบฉ�น ไม)ม�อาว#ธส.�งใด
เลยนอกจากห�วใจท��เจ.ดจ2า ด2วยความบร.ส#ทธ.Sแห)งธรรมธาต#ท��ครองไว2เตCมดวงจ.ต ก�บ
ความม#)งม��นน;าธรรมของพระบรมศาสดาปล#กให2จ.ตใจของประชาชนต��นข0?น ด2วยเมตตา
ธรรมและสาม�คค�ธรรมก62ชาต.บ2านเม�อง ให2พ2นจากพ.ษภ�ยโดยพล�น ก)อนท��จะสายเก.นไป

ท)ามกลางอากาศท��ร2อนระอ#ฤด6ร2อนปA ๒๕๔๑ ผสมก�บความเร)าร2อนในห�วอก
ของประชาชนท��ถ6กแผดเผาจากพ.ษภ�ยของว.กฤตเศรษฐก.จ ความล)มสลายของสถาบ�น
การเง.น ประเทศไทยต.ดหน�?ต.ดส.นพะร#งพะร�งท�?งชาต. ใต2ฝEาพระบาทฯได2เสดCจเป:นองค4
ประธานเปRดโครงการช)วยชาต. โดยหลวงตามหาบ�วเม��อว�นท�� ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ ต)อ
มา เม��อว�นท�� ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ พระบาทสมเดCจพระเจ2าอย6)ห�วฯ และ สมเดCจพระนาง
เจ2าฯพระบรมราช.น�นาถ ได2ทรงบร.จาคพระราชทร�พย4เข2าโครงการช)วยชาต. เม��อเสดCจ
พระราชด;าเน.นเย��ยมหลวงตามหาบ�ว ซ0�งในขณะน�?นส�งขารอ�นช;าร#ดของหลวงตาอย6)ใน
สภาพท��เพ.�งท#เลาจากอาพาธ เน��องจากอ#บ�ต.เหต#รถพล.กคว�;า ขณะน;าส.�งของไปมอบให2
โรงพยาบาลต)าง ๆ หลวงตาผอมจนกระด6กและเส2นเอCนป6ดโปน แขนขวาท��กระด6กเดาะ
ถ6กสะพายไว2ด2วยผ2า ห�วไหล)ขวาท��บวมเปEงส�ด;าคล?;า หลวงตาได2เร.�มโครงการช)วยชาต.ใน
สภาพของส�งขารเช)นน�? 

การท;าประโยชน4ให2แผ)นด.นแรกเร.�มย)อมม.ใช)เร��องง)าย และการย�นหย�ดกระท;าให2
ถ0งท��ส#ดย�งเป:นเร��องท��ยากย.�งกว)า หากต2องการให2บรรล#ว�ตถ#ประสงค4 ต2องท#)มเทช�ว.ตจ.ต
ใจ และส�จจะเพ��อให2การน�?นปรากฎเป:นจร.ง จนบ�ดน�?ได2เวลา ๖ ปAแล2ว ด2วยลมหายใจ
อ�นแผ)วเบาและความผ#พ�งของธาต#ข�นธ4 เปIาหมายมาถ0งพร2อมก�บว�นเวลาท��ส6ญส.?นออก
ไป หลวงตาได2แสดงพระธรรมเทศนาไว2ประโยคหน0�งว)า “ดวงตะว�นข0?นส6)ฟIา เรCวหร�อช2ากC
อ�สดง”

ช�ว.ตว�ยกว)า ๙๐ ปA หลวงตาได2ตรากตร;าแสดงพระธรรมเทศนากว)า ๕๘๐ แห)ง
เป:นพระธรรมเทศนาไม)น2อยกว)าหน0�งพ�นแปดร2อยก�ณฑ4 เพ��อขวนขวาย รวบรวม บรรดา



8

เง.นดอลลาร4และทองค;า เข2าเพ.�มพ6นท#นส;ารองท� �ม�มาแต)ล2นเกล2าฯ ร�ชกาลท�� ๕ ด2วย
ความม#)งม��นว)า ก)อนท��หลวงตาจะหล�บตาลาส�งสารว�ฏ จะน;าทองค;าบร.ส#ทธ.Sเข2าคล�งหลวง
เพ��อประโยชน4ของชนชาวไทยและหน)อเน�?อเช�?อไขของเราท��จะจ#ต.บนผ�นแผ)นด.นไทยน�?
ให2ได2ไม)น2อยกว)า ๑๐ ต�น และเง.นดอลลาร4ไม)น2อยกว)า ๑๐ ล2านเหร�ยญสหร�ฐ 

บรรดาดอลลาร4 จ;านวน ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ล2านเหร�ยญสหร�ฐ และทองค;าบร.ส#ทธ.S
๙๙.๙๙% จ;านวน ๑๐ ต�น ๓๑๒.๕ ก.โลกร�ม ส)วนหน0�งได2มาจากการน;าเง.นบาทท��ได2
ร�บบร.จาคจ;านวนกว)า ๒,๐๐๐ ล2านบาทจ�ดซ�?อด2วย แล2วมอบให2เป:นสมบ�ต.ของคนไทย
ท�?งชาต.ครบสมบ6รณ4ในว�นน�? ตกผล0กมาจากน?;าพ�ก น?;าแรง และน?;าใจของคนไทยท�?งชาต.
ท��ม�จ.ตใจเมตตา และร62ค#ณของแผ)นด.นตามหล�กธรรม ท��ส��อด2วยเส�ยงซ0�งเปล)งจากห�วอก
ของหลวงตาเพ��อม#)งยกชาต.ให2พ2นภ�ยด2วยพระพ#ทธศาสนา

ส)วนหน0�งของบรรดาเง.นดอลลาร4บางฉบ�บได2มาจากแม)ใหญ)หญ.งชราชาวนา เธอ
แกะดอลลาร4มาจากกรอบท��ต.ดฝาบ2านไว2นานปA ดอลลาร4ฉบ�บน�?นได2มาจากล6กชาย ท��จาก
ล6กจากเม�ย จากพ)อจากแม)ไปอาบเหง��อต)างน?;า บนแผ)นด.นต)างบ2านต)างเม�อง มอบให2
แม)ใหญ) จ0งใส)กรอบไว2 ม�นเป:นส.�งม�ค)าของครอบคร�วเป:นเคร��องเต�อนใจให2ระล0กถ0งน?;า
พ�กน?;าแรงของล6กชาย แม)ใหญ)ท)านน�?เก.ดก#ศลจ.ต จ0งสละดอลลาร4ฉบ�บน�?เป:นทาน เข2า
ร)วมโครงการช)วยชาต.  

ส)วนบรรดาทองค;า ท��ปรากฏเป:นทองค;าแท)งบร.ส#ทธ.S ๙๙.๙๙% จ;านวน ๑๐ ต�น
๓๑๒.๕ ก.โลกร�ม ส)วนใหญ)ได2มาจากการหล)อหลอมทองร6ปพรรณ ท��ประชาชนม�จ.ต
ศร�ทธาบร.จาค น;าไปหลอมให2เป:นไปตามมาตรฐานในการใช2เป:นส.นทร�พย4ท#นส;ารอง
ทองค;าเป:นส.นทร�พย4ท��ม�ค)า เป:นของร�กของหวงของผ62ท��ได2เป:นเจ2าของ แต)เม��อได2ย.นได2
ฟ�งค;าว)า เพ��อชาต. จากเส�ยงท��เปล)งจากห�วอกของหลวงตาม�ค#ณค)าย.�ง เหน�อกว)าความร�ก
ความหวง 

นอกเหน�อจากทองค;าท��ใต2ฝEาพระบาทฯทรงบร.จาคหลายคร�?ง ย�งม�สร2อยคอทอง
ค;า เส2นน2อยสายหน0�ง ส#ภาพสตร�ผ62บร.จาคเปRดเผยว)า เป:นสายสร2อยทองค;าท��ค#ณทวด
ของเธอร�บขว�ญเธอ เม��อว�นท��เธอถ�อก;าเน.ดบนผ�นแผ)นด.นไทย เธอเกCบร�กษาไว2อย)าง
ทะน#ถนอม เพ��อเป:นส��อส�มผ�สถ0งความร�กของบ#พการ�ท��ม�ต)อเธอ มานานกว)า ๕๐ ปA เธอ
ได2น;ามาบร.จาคเข2าร)วมโครงการช)วยชาต. ร)วมก�บพ)อแม)พ��น2องผ62ร�กชาต. บ�ดน�?ได2หลอม
รวมเป:นเน�?อเด�ยวก�นก�บทองค;าท�?งปวงท��ส)งมอบเข2าคล�งหลวงด2วยแล2ว 

ความจร.งท��บ�งเก.ดข0?นในขณะท��ด;าเน.นการหลอมทองร6ปพรรณค�อ ทองร6ปพรรณ
ท�?งหลายจะค)อยๆ ย#บต�วลงท�ละน2อย ท�ละน2อยจนเป:นเน�?อเด�ยวก�น ขณะท��ย#บต�วลง ทอง
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เหล)าน�?นม�กล.�น กล.�นระเหยข0?นมาจากเตาหลอม กล.�นน�?นเป:นกล.�นแปIงร�;า น?;าหอม กล.�น
เหง��อไคล กล.�นอายต�วของผ62ท��เคยสวมใส) ม�นเป:นกล.�นหอมท��ส#ดบนแผ)นด.นไทย และ
เม��อละลายต�วเข2าเป:นเน�?อเด�ยวก�น ทองค;าเหล)าน�?นม�ล�กษณะเป:นน?;าข2นๆ และม�ส�แดง
เข2ม ข2นและเข2มด�งเล�อดของคนไทยท�?งชาต. 

ทองค;าท��หลวงตามหาบ�วได2เมตตารวบรวมมาเพ��อน;าเข2าคล�งหลวงแต)ละคร�?ง จ0ง
ม.ใช)ทองค;าธรรมดา แต)เป:นทองค;าท��ท#กอณ6ของมวลสาร ม�พล�งแห)งความร�กชาต. และม�
อาน#ภาพของพระพ#ทธศาสนา พระบารม�ของพระมหากษ�ตร.ย4เจ2า ผสมผสานเกาะก#มย0ด
เหน��ยวร)วมก�นอย6)ในเน�?อทองค;าเหล)าน�?ด2วย พระวรวงศ4เธอพระองค4เจ2าว.ว�ฒนไชย ผ62เป:น
เสม�อนองค4บ#พการ�ของธนาคารแห)งประเทศไทย พระองค4ท)านเป:นเอกในด2านการเง.น
ของประเทศ ทรงกล)าวข2อความส;าค�ญไว2ว)า การบ�รณะบานเม<องใหกล&บค<นส�7ปกต�
เพ<2อน-ามาซ>2งความม&2นคงสมบ�รณ�ของชาต�ต7อไปน&1น จ-าตองอาศ&ยเสถ�ยรภาพแห7งค7า
ของเง�นเป*นหล&ก หร�อกล)าวอ�กน�ยหน0�งเง.นบาทจะต2องม�ค)า เร�ยกได2ว)า ย�นท��ม��นคง” การ
ค2าขายและธ#รก.จท�?งปวง จ0งจะม�หล�กด;าเน.นไปได2ด2วยด� การปกครองของบ2านเม�องกCจะ
เป:นผลด�ไปด2วย

บ�ดน�? คล�งหลวงท��หลวงตาได2เมตตาพาร�กษาและรวบรวม ทองค;าและดอลลาร4
เพ.�มเต.มส.นทร�พย4ในคล�งหลวงให2เพ.�มพ6นข0?น เป:นส)วนส;าค�ญส)วนหน0�งท��หล)อเล�?ยงลม
หายใจ และอว�ยวะทางเศรษฐก.จทางการเง.น ให2ค)อยๆ พล.กค�นฟUVนต�วมาได2 จนใช2หน�?
ไอ เอCม เอฟ ได2ครบถ2วนก)อนก;าหนด ด2วยค;าอ#ทานว)าเหล�อเช��อ บรรดาส.นทร�พย4เหล)า
น�? แม2ม�ค)าเท)าใดเป:นเพ�ยงค)าท��โลกสมม#ต. แต)พระธรรมและน?;าใจของพระ อ�กท�?งน?;าใจ
ของคนท�?งชาต.ม�ค)าแท2จร.ง และม�ค)าย.�งกว)าต�วว�ตถ#

วโรกาสอ�นเป:นมหามงคลน�? สมเดCจพระนางเจ2าฯ พระบรมราช.น�นาถ ทรงม�พระ
มหากร#ณาธ.ค#ณเสดCจพระราชด;าเน.นพร2อมด2วยใต2ฝEาพระบาทฯ เป:นองค4ประธานในพ.ธ�
มอบทองค;าและดอลลาร4 ในการปRดโครงการช)วยชาต.ในว�นน�? ประชาชนคนไทยท�?งชาต.
ขอส)งมอบทองค;าบร.ส#ทธ. Sจ ;านวน ๑๐ ต�น ๓๑๒.๕ ก.โลกร�ม และเง.นดอลลาร4ครบ
จ;านวน ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ล2านเหร�ยญสหร�ฐ ค.ดเป:นม6ลค)า ๕,๗๒๑,๓๗๙,๔๐๐ บาท เป:น
การบ6ชาพระพ#ทธศาสนาและบ6ชาค#ณแผ)นด.นน�? อ�นเป:นแผ)นด.นท��คนไทยอย6)ส#ขเยCนใจ
ตามฐานาน#ร6ปตลอดมา 

หากแผ)นด.นท��เราท�?งหลายวางเท2า ย�น เด.น ทอดกายน��ง และลงนอนท#กค�;าค�นอย6)
น�?ไม)เป:นท��ต�?งของชาต.ไทย ไม)ม�พระพ#ทธศาสนาเป:นศาสนาประจ;าชาต. ไม)ม�พระมหา
กษ�ตร.ย4ท��ทรงทศพ.ธราชธรรม ว�นน�?คงไม)เก.ดการน�?ข0?น 



10

หลวงตามหาบ�วต�?งปณ.ธานและได2ปฏ.บ�ต.ตามปณ.ธานว)า “เวลาม�ช�ว.ตอย6)น�? เราจะ
ท;าความด� ให2โลกท�?งหลายได2เป:นคต.ต�วอย)างอ�นด�งาม และท;าด2วยความเมตตาสงสาร
ต)อโลก เพราะหล�งจากน�?แล2ว เราตายแล2วเราจะไม)กล�บมาเก.ดในโลกน�?อ�กต)อไป เป:น
ตลอดอน�นตกาล” 

ขอผลาน.สงส4 ท��หลวงตามหาบ�วเมตตาพาพ��น2องประชาชนชาวไทยก62ชาต.ไทยด2วย
หล�กธรรมตามพระพ#ทธศาสนาในคราน�? จงเป:นผลให2แผ)นด.นไทยและประชาชนชาว
ไทย ม�ความร)มเยCนเป:นส#ข ขออ;านาจแห)งพระพ#ทธาน#ภาพ พระธรรมาน#ภาพ พระ
ส�งฆาน#ภาพ อาน#ภาพแห)งพระแก2วมรกต พระสยามเทวาธ.ราช พระหล�กเม�อง พระเส�?อ
เม�อง พระทรงเม�อง พระกาฬช�ยศร� และบ6รพมหากษ�ตราธ.ราช ท��ปกป�กร�กษาแผ)นด.น
ไทยและชาวไทย จงแผ)พลาน#ภาพพ.ท�กษ4ร�กษา ส.นทร�พย4อ�นเป:นส��อแทนน?;าใจพระและ
น?;าใจของคนไทยท�?งชาต.เหล)าน�? ให2ด;ารงอย6)เป:นสมบ�ต.ของชาต.บ�งเก.ดประโยชน4งอกงาม
ไพบ6ลย4แก)ชาต.ไทย และชาวไทย น.จน.ร�นดร4 

ควรม.ควรแล2วแต)ทรงพระกร#ณาโปรดเกล2าฯ 
หลวงตา  ขณะท��ผ)านมาน�? ค#ณทองก2อนได2เร�ยนให2พ��น2องท�?งหลาย

ทราบโดยท��วก�นแล2วในการท��ได2อ#ตส)าห4พยายาม และค#ณทองก2อนเองเป:นผ62รองต�ดคอ
รองช�ว.ตของชาต.ไทยท�?งชาต. เป:นผ62กล2าท#กส.�งท#กอย)างเพ��อชาต.ไทยและศาสนาของเรา
ได2อ)านให2พ��น2องท�?งหลายทราบโดยท��วก�นแล2ว น�?ค�อหล�กความจร.งท��ได2ด;าเน.นมา เราท�?ง
หลายกCได2เหCนช�ดเจนแล2วว�นน�?นะ ส;าหร�บหลวงตาว�นน�?จะไม)พ6ดอะไรน�กแหละ จะพ6ด
เพ�ยงเท)าน�? ค�อเปRดโอกาสให2ค#ณทองก2อนซ0�งเป:นผ62ช�;าชองในเร��องก.จการงานท�?งหลาย ซ0�ง
ได2รองร�บชาต.ไทยของเรามานาน เป:นผ62พ6ดและแถลงเร��องข)าวท�?งหลายให2พ� �น2องท� ?ง
หลายทราบโดยท��วก�นผ)านมาตะก�?น�? 

ขอท)านท�?งหลายจงร�บค;าช�?แจง หร�อโอวาทธรรมของพระพ#ทธเจ2าซ0�งแทรกมาใน
น�?น;าไปปฏ.บ�ต. ระล0กถ0งตนเองและร�กตนเอง ค�อร�กชาต.ร�กศาสนาด2วยความเป:นผ62ปฏ.บ�ต.
ด�ปฏ.บ�ต.ชอบ ระล0กถ0งธรรมต.ดแนบอย6)ก�บใจเสมอ ความช��วท�?งหลายจะไม)ม�โอกาสเข2า
มาร�งควานได2อย)างง)ายดาย เพราะธรรมของพระพ#ทธเจ2าเคยปราบความช��วช2าลามกอ�น
เป:นภ�ยต)อส�ตว4โลกมาเป:นประจ;านานแสนนานก��ก�ปก��ก�ลป[ เฉพาะป�จจ#บ�นน�?กCค�อพระ
พ#ทธเจ2าสมณโคดมของเรา ได2ทรงปราบมารต�วมหาภ�ยอย)างย.�งในพระองค4เองจนเร�ยบ
ราบลงไปแล2ว ได2น;าธรรมะน�?นมาส��งสอนส�ตว4โลกตลอดมา 

เวลาน� ?กCจนกระท��ง ๒๕๐๐ ปAไม)ได2จ�ดจาง สดๆ ร2อนๆ ค�อธรรมอ�นเป:นมหา
มงคลแก)โลก ช;าระความช��วช2าลามกท�?งหลายได2ตลอดมา จ0งขอให2พ��น2องชาวพ#ทธท�?ง
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หลายท��น�บถ�อกราบไหว2พระพ#ทธเจ2าเป:นขว�ญตาขว�ญใจตลอดมาต�?งแต)ป6E ย)า ตา ยาย ได2
น;าไปประพฤต.ปฏ.บ�ต. ว&นค<นป?เด<อนล7วงไปจ�ตใจก&บธรรมอย7าใหห7างเห�นจากก&น ให2
ต.ดแนบก�นไปโดยล;าด�บล;าดา เราจะได2ม�ความเจร.ญร#)งเร�องภายในจ.ตใจของเรา หน2าท��
การงานของบ#คคลผ62ม�ธรรมในใจย)อมไม)ค)อยผ.ดพลาดล�มต�วง)ายๆ เพราะธรรมสะก.ดอย6)
ภายในจ.ตใจ เราท�?งหลายกCเป:นผ62ม�ความสงบร)มเยCน จ.ตใจกCไม)ด�ดไม)ด.?นจนเก.นเหต#เก.น
ผล แล2วการประพฤต.หร�อปฏ.บ�ต.หน2าท��การงานเป:นเน�?อเป:นหน�ง เป:นช.?นเป:นอ�นโดย
เหต#ผลของอรรถธรรมเป:นเคร��องสะก.ดหร�อบอกเต�อนอย6)เสมอ

ว�นน�?หลวงตาจะไม)พ6ดอะไรมากน�กเพราะได2พ6ดมาเป:นเวลา ๖ ปAแล2ว ขอความ
เหCนใจจากพ��น2องท�?งหลายเพ��อชาต.ไทยและศาสนาไทยของเรา ใหต7างท7านต7างไดอ"มช�
ข>1นมาดวยการประพฤต�ปฏ�บ&ต�ต&วเป*นคนด� น�2เป*นความม"7งหมายของชาต�ไทยดวย
เป*นความม"7งหมายขององค�ศาสดาเราดวย ว�นน�?กCขอพ6ดเพ�ยงเท)าน�?แหละ ขอความ
สว�สด�จงม�แก)บรรดาพ��น2องท�?งหลายโดยท��วก�นเทอญ

(ล;าด�บต)อมาสมเดCจพระนางเจ2าส.ร.ก.ต.Sพระบรมราช.น�นาถ เสดCจพระราชด;าเน.น
มาถ0งในพ.ธ� ดร.ส#รเก�ยรต. เสถ�ยรไทย ร�ฐมนตร�ว)าการกระทรวงการต)างประเทศกล)าว
ถวายรายงานแด)สมเดCจพระนางเจ2าส.ร.ก.ต.Sพระบรมราช.น�นาถ) 

ดร.ส#รเก�ยรต. ขอเดชะ ฝEาละอองธ#ล�พระบาทปกเกล2าปกกระหม)อม ข2า
พระพ#ทธเจ2านายส#รเก�ยรต. เสถ�ยรไทย ร�ฐมนตร�ว)าการกระทรวงการต)างประเทศ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการจ�ดงานปRดโครงการช)วยชาต. โดยหลวงตา มหาบ�ว
ญาณส�มป�นโน คณะกรรมการจ�ดงาน คณะศ.ษยาน#ศ.ษย4ของหลวงตา ประชาชนคนไทย
ท#กหม6)เหล)า ตลอดจนผ62ท��ได2มาเฝIาท6ลละอองธ#ล�พระบาทอย6) ณ ท��น�? ต)างม�ความปAต.ย.นด�
และส;าน0กในพระมหากร#ณาธ.ค#ณเป:นล2นพ2นอย)างหาท��ส#ดม.ได2 ท� �ใต2ฝEาละอองธ#ล�พระ
บาทได2ทรงพระกร#ณาเสดCจพระราชด;าเน.นมาพร2อมด2วย สมเดCจพระเจ2าล6กเธอเจ2าฟIา
จ#ฬาภรณวล�ยล�กษณ4 อ�ครราชก#มาร� เพ��อมาทรงเป:นประธานในพ.ธ�ปRดโครงการช)วยชาต.
ในว�นน�? 

โอกาสน�? ข2าพระพ#ทธเจ2าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบ�งคมท6ลทราบฝEา
ละอองธ#ล�พระบาท เก��ยวก�บความเป:นมาของพ.ธ�ปRดโครงการช)วยชาต.โดยส�งเขปด�งน�?
ย2อนหล�งไปเม��อว�นหน0�งในเด�อนพฤศจ.กายน พ#ทธศ�กราช ๒๕๔๐ ในขณะท��หลวงตาได2
เด.นทางไปแจกส.�งของให2ก�บโรงพยาบาลในท2องถ.�นก�นดาร อ�นเป:นก.จว�ตรท��หลวงตาได2
ปฏ.บ�ต.อย6)เป:นเน�องน.ตย4 ในว�นน�?นจ0งได2ทราบว)าโรงพยาบาลม�หน�?ส.นเป:นอ�นมาก จนไม)
สามารถจะช;าระหน�?ให2แก)บร.ษ�ทหร�อร2านค2าท��ซ�?ออ#ปกรณ4ทางการแพทย4ได2 ท�?งท��ม.ได2ก)อ
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หน�?ส.นใดๆ ข0 ?น หากแต)เป:นหน�?อ�นเก.ดจากอ�ตราแลกเปล��ยนเง.นตราต)างประเทศท� �
เปล��ยนไปเอง ซ0�งเป:นผลมาจากว.กฤตทางการเง.นของประเทศ

ท;าให2หลวงตาร62ส0กสลดใจเป:นอ�นมาก ท)านจ0งด;าร.ท��จะช)วยชาต.ช)วยแผ)นด.น โดย
ท#)มเทน2อมน;าพ��น2องชาวไทยท��วประเทศให2ร)วมก�นบร.จาคเง.น เพ��อช)วยชาต.บ2านเม�อง
ของเรา โครงการช)วยชาต.จ0งได2เก.ดข0?นต�?งแต)บ�ดน�?น โดยได2ร�บเง.นบร.จาคประเด.มราย
แรกเม��อว�นท�� ๓๐ มกราคม พ#ทธศ�กราช ๒๕๔๑ เป:นเง.นจ;านวน ๒,๕๐๐ เหร�ยญสหร�ฐ
เป:นปฐมฤกษ4 และเร.�มด;าเน.นการอย)างจร.งจ�งต�?งแต)ว�นท�� ๑๒ เมษายนปAเด�ยวก�นเป:นต2น
มา ซ0�งถ�อเป:นว�นเปRดโครงการ โดยสมเดCจพระเจ2าล6กเธอเจ2าฟIาจ#ฬาภรณวล�ยล�กษณ4
อ�ครราชก#มาร� ได2ทรงพระกร#ณาเสดCจไปเป:นองค4ประธานเปRดโครงการ

หล�งจากน�?นพระบาทสมเดCจพระเจ2าอย6)ห�วฯ และใต2ฝEาละอองธ#ล�พระบาทกCได2
เสดCจพระราชด;าเน.นเป:นการส)วนพระองค4ไปย�งส;าน�กสงฆ4สวนแสงธรรม เพ��อถวายพระ
ราชทร�พย4ส)วนพระองค4ร)วมในโครงการช)วยชาต.ก�บหลวงตา น�บว)าเป:นมหาอ#ดมมงคล
อ�นย.�งใหญ)ต)อโครงการช)วยชาต.ของหลวงตา ด2วยแรงศร�ทธาจากท#กสารท.ศต)อหลวง
ตามหาบ�ว และด2วยความร�กชาต.ร�กแผ)นด.นของชาวไทยท#กหม6)เหล)า เป:นเหต#ให2ทองค;า
เง.นเหร�ยญสหร�ฐ เง.นตราสก#ลต)างประเทศ รวมท�?งเง.นบาท หล��งไหลเข2าส6)บ�ญช�ช)วยชาต.
อย )างต )อเน� �องม .ได 2ขาดสาย และหลวงตาก Cได 2รวบรวมส)งมอบให2ธนาคารแห)ง
ประเทศไทยเพ��อน;าเข2าบ�ญช�ฝEายออกบ�ตร หร�อคล�งหลวง ต�?งแต)เร.�มโครงการจนถ0งบ�ดน�?
น�บได2 ๑๑ คร�?ง

ในคร�?งท�� ๑๑ เม��อว�นท�� ๒๖ ธ�นวาคม พ#ทธศ�กราช ๒๕๔๖ รวมเป:นส.นทร�พย4ท��
มอบเข2าคล�งหลวงไปแล2วท�?งส.?น ประกอบด2วยทองค;าแท)งบร.ส#ทธ.S ๙๙.๙๙% จ;านวน
๙,๑๒๕ ก.โลกร�ม หร�อประมาณ ๙.๑ ต�น และเง.นจ;านวน ๘,๒๑๐,๐๐๐ เหร�ยญสหร�ฐ
ณ เวลาน�?ทองค;าและเง.นเหร�ยญสหร�ฐได2เพ.�มจ;านวนจนบรรล#ถ0งเปIาหมายท��หลวงตาต�?ง
ใจไว2แล2ว ค�อทองค;าจ;านวน ๑๐ ต�น และเง.นเหร�ยญสหร�ฐจ;านวน ๑๐ ล2านเหร�ยญ
สหร�ฐ ซ0�งจะม�การมอบเข2าคล�งหลวงในว�นน�?เป:นคร�?งท�� ๑๒ ก)อนปRดโครงการ ซ0�งม�ทอง
ค;าในว�นน� ?จ;านวน ๙๕ แท)ง ค.ดเป:นน? ;าหน�ก ๑,๑๘๗.๕ ก.โลกร�ม และเง.นจ;านวน
๒,๐๐๔,๖๐๐ เหร�ยญสหร�ฐ โดยม�ส)วนเก.นจากเปIาหมายเป:นทองค;าจ;านวน ๓๑๒.๕
ก.โลกร�ม และเง.นอ�กจ;านวน ๒๑๔,๖๐๐ เหร�ยญสหร�ฐ

ระยะเวลา ๖ ปAของการด;าเน.นโครงการเป:นเวลาไม)น2อยส;าหร�บหลวงตาผ62ซ0�งชรา
ภาพมาก แต)กCเตCมไปด2วยความม#)งม��นอดทนเตCมก;าล�ง ถ2าค.ดจ;านวนระยะทางท��หลวงตา
เด.นทางไปแสดงธรรมตามท��ต)าง ๆ เพ��อร�บเง.นผ2าปEาน�?นน�บได2เป:นแสนก.โลเมตร ด2วย
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แรงเมตตาท��หลวงตาท)านเหCนว)า เราแต)ละคนต)างอย6)ได2เพราะม�ประเทศชาต. แต)จะไม)ม�
ใครอย6)ได2ถ2าชาต.ล)มจม หลวงตามหาบ�วได2ก;าหนดไว2ว)า ในว�นปRดโครงการน�?ถ�อเป:นว�นท��
ชาวไทยท#กคนถ�อเป:นโอกาสในการท;าบ#ญถวายเป:นพระราชก#ศลแด)ใต2ฝEาละอองธ#ล�พระ
บาท ในวโรกาสเฉล.มพระชนม4พรรษา ๖ รอบ ๗๒ พระช�นษา

ใต2ฝEาละอองธ#ล�พระบาทได2ทรงประกอบพระราชกรณ�ยก.จ เพ��อความม��นคงของ
ชาต. เพ� �อความส#ขของประชาชน และเพ� �อเท.ดท6นพระพ#ทธศาสนาเค�ยงค6 )พระบาท
สมเดCจพระเจ 2าอย6 )ห �วฯมาโดยตลอด โดยไม)ทรงน0กถ0งความเหนCดเหน� �อยพระ
วรกายแต)อย)างใด และเป:นค#ณ6ปการต)อแผ)นด.นไทย และเป:นบ#ญของพสกน.กรไทยย.�ง
น�กท��ม�องค4สมเดCจพระนางเจ2าพระบรมราช.น�นาถ ท��ทรงร�กและท#)มเทให2ก�บชาต.ไทยเป:น
เวลาช2านานต)อเน��องมาตลอด ซ0�งเป:นเปIาหมายเด�ยวก�นก�บท��หลวงตามหาบ�วได2น;าพ��
น2องคนไทยเส�ยสละเพ��อชาต.บ2านเม�องในยามว.กฤตด2วย

ว�นน�?ว�นจ�นทร4ท�� ๑๒ เมษายน พ#ทธศ�กราช ๒๕๔๗ น�บว)าเป:นมหามงคลฤกษ4 ซ0�ง
จะได2จาร0กไว2ในประว�ต.ศาสตร4ของชาต.ไทย ว)าบ�ดน� ?สถานการณ4ด2านเศรษฐก.จของ
ประเทศไทยได2เข2าส6)ภาวะปกต. ร�ฐบาลภายใต2การน;าของฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ท�กษ.ณ ช.น
ว�ตร นายกร�ฐมนตร� ได2ช;าระหน�?กองท#นการเง.นระหว)างประเทศ หร�อไอ เอCม เอฟ เม��อ
เด�อนกรกฎาคม ๒๕๔๖ ท�?งหมดแล2ว ซ0�งเป:นการช;าระหน�?ล)วงหน2าเป:นเวลาถ0ง ๒ ปA
หลวงตามหาบ�วจ0งพ.จารณาแล2วเหCนว)า ถ0งเวลาสมควรท��จะย#ต.โครงการด�งกล)าว โดยให2
จ�ดพ.ธ�ปRดโครงการช)วยชาต.ข0 ?น พร2อมท�?งจะมอบทองค;าก�บเง.นเหร�ยญสหร�ฐท� �ได2ร�บ
บร.จาคเพ.�มเต.มไว2เข2าส6)ท2องพระคล�งหลวง

การมอบทองค;าและเง.นเหร�ยญสหร�ฐในว�นน�? ย)อมเป:นประว�ต.ศาสตร4ของชาต.
อ�กวาระหน0�ง ด�งท��ปรากฏแก)สายตาแล2วว)า ขณะน�?สถาบ�นชาต. ศาสนา พระมหากษ�ตร.ย4
สานก�นไว2ด2วยความสมานฉ�นท4 พระมหากร#ณาธ.ค#ณท��ใต2ฝEาละอองธ#ล�พระบาทเสดCจมา
เป:นองค4ประธานในงานน�? ตลอดจนศร�ทธาของปวงชนท�?งหลายย)อมเป:นเสม�อนฟIาและ
ด.นท��หล)อหลอมเข2าด2วยก�นภายใต2ร)มเงาแห)งศาสนา จ0งน�บเป:นมหาอ#ดมมงคล เป:นบ#ญ
ตาบ#ญใจย.�งน�ก สมด�งค;ากล)าวของหลวงตาว)า อ;านาจแห)งความร�กชาต. ความสาม�คค�
แห)งความเส�ยสละของพ��น2องชาวไทยมารวมต�วก�นแล2วยกได2ท�?งประเทศ

ในวาระอ�นเป:นมหามงคลท��ใต2ฝEาละอองธ#ล�พระบาท ได2ทรงพระกร#ณาเสดCจพระ
ราชด;าเน.นมาทรงเป:นประธานในพ.ธ�ปRดโครงการช)วยชาต. โดยหลวงตามหาบ�ว ญาณ
ส�มป�นโนในว�นน�? ข2าพระพ#ทธเจ2าในนามของประชาชนชาวไทย และท#กท)านท��มาช#มน#ม
อย6) ณ ท��น�? ร62ส0กส;าน0กในพระมหากร#ณาธ.ค#ณเป:นล2นพ2นอย)างหาท��ส#ดม.ได2 และขอพระ
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ราชทานพระราชวโรกาสน2อมเกล2าน2อมกระหม)อมถวายพระพรช�ยมงคล ขอให2ใต2ฝEา
ละอองธ#ล�พระบาททรงพระเจร.ญย.�งย�นนาน ม�พระพลานาม�ยแขCงแรง เป:นม.�งขว�ญและท��
พ0�งของปวงข2าพระพ#ทธเจ2าส�บไปช��วกาลนาน ด2วยเกล2าด2วยกระหม)อมขอเดชะ

(ล;าด�บต)อมา ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ท�กษ.ณ ช.นว�ตร นายกร�ฐมนตร� กล)าวถวาย
รายงานแด)สมเดCจพระนางเจ2าส.ร.ก.ต.Sพระบรมราช.น�นาถ)

พ.ต.ท. ดร.ท�กษ.ณ ข2าพระพ#ทธเจ2า พ.ต.ท.ท�กษ.ณ ช.นว�ตร นายก
ร�ฐมนตร� ในนามคณะร�ฐบาลและปวงชนชาวไทยขอพระราชทานพระราชาน#ญาตประ
กาศเก�ยรต.ค#ณพระธรรมว.ส#ทธ.มงคล แห)งว�ดปEาบ2านตาด จ�งหว�ดอ#ดรธาน� ผ62ร.เร.�มและ
ด;าเน.นโครงการช)วยชาต.จนประสบผลส;าเรCจตามเปIาหมายในว�นน�? พระธรรมว.ส#ทธ.
มงคล หร�อหลวงตามหาบ�ว ญาณส�มป�นโน เป:นชาวบ2านตาดโดยก;าเน.ด เก.ดเม��อว�นท��
๑๒ ส.งหาคม ๒๔๕๖ ได2อ#ปสมบทท��ว�ดโยธาน.ม.ตร เม��อว�นท�� ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗
และอย6)ในบวรพ#ทธศาสนาตลอดมาจวบจนป�จจ#บ�น 

พระธรรมว.ส#ทธ.มงคลเป:นพระเถระท� �เปA \ยมด2วยค#ณธรรม จร.ยธรรม เป:นท� �
ประจ�กษ4แก)บ#คคลท��วไป เม��อท)านได2ทราบถ0งว.กฤตทางการเง.นของชาต. จ0งได2ด;าเน.น
โครงการช)วยชาต.ข0?น ด2วยการช�กชวนพ��น2องประชาชนผ62ม�จ.ตศร�ทธา ให2ช)วยก�นเส�ยสละ
และแบ)งป�นทร�พย4 เพ��อรวบรวมเข2าส6)คล�งหลวงเป:นสมบ�ต.ของชาต.บ2านเม�อง ตลอด
ระยะเวลา ๖ ปAท��ผ)านมาน�? พระธรรมว.ส#ทธ.มงคลได2เส�ยสละแรงกายแรงใจ และเด.นทาง
ไปท#กหนแห)งท��ม�ผ62ม�จ.ตศร�ทธาจะร)วมในโครงการ ท�?งย�งได2ขอให2คนไทยร)วมใจและ
สาม�คค�ปรองดองเป:นน?;าหน0�งใจเด�ยวก�น เพ��อช)วยประเทศให2พ2นจากว.กฤตเศรษฐก.จ 

การมอบทองค;าและเง.นตราสก#ลต)าง ๆ ให2แก)คล�งหลวงได2ด;าเน.นการมาแล2ว
จนถ0งคร�?งน�?เป:นคร�?งท�� ๑๒ และเป:นว�นปRดโครงการ รวมจ;านวนทองค;าท��ได2ร�บบร.จาคท�?ง
ส.?น ๑๐ ต�น และเง.น ๑๐ ล2านดอลลาร4สหร�ฐอเมร.กา ม6ลค)าประมาณห2าพ�นแปดร2อย
ล2านบาท น�บเป:นเร��องท��น)าภาคภ6ม.ใจ และยากท��จะม�ผ62ใดกระท;าได2 โครงการช)วยชาต.
นอกจากท;าให2คนในชาต.ร62ร�กสาม�คค� สอนให2คนไทยร62จ�กแบ)งป�นและเส�ยสละเพ��อบ2าน
เม�องในยามท��ชาต.ต2องการแล2ว ท#กคร�?งท��ร�บผ2าปEาช)วยชาต.พระธรรมว.ส#ทธ.มงคล ย�งได2
เทศนาส��งสอนให2ท#กคนท;าแต)กรรมด�อ�กด2วย 

ข2าพระพ#ทธเจ2าและผ62ท��เฝIาท6ลละอองธ#ล�พระบาทอย6) ณ ท��น�? ม�ความเช��อม��นว)า
ประเทศไทยค�อแผ)นด.นธรรมแผ)นด.นทองอย)างแน)แท2 เพราะทองค;าและเง.นท#กบาทท��
โครงการช)วยชาต.ได2ร�บมาจากท��วแผ)นด.น โดยอาศ�ยหล�กธรรมเป:นหล�กน;า ท;าให2อบอ#)น
ใจได2ว)า ภายใต2ร)มเงาของพระมหากษ�ตร.ย4และพระศาสนา ประเทศชาต.ของเราจะ
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ว�ฒนาสถาพรตลอดไป ในนามของคณะร�ฐบาลและปวงชนชาวไทย ข2าพระพ#ทธเจ2าขอ
ขอบพระค#ณในความเส�ยสละ ความอดทน และความม#)งม��นของพระธรรมว.ส#ทธ.มงคล
จนเป:นส)วนหน0 �งในการกอบก6 2ประเทศชาต.ให2รอดพ2นจากว.กฤตเศรษฐก.จ และขอ
ประกาศเก�ยรต.ค#ณของพระธรรมว.ส#ทธ.มงคลไว2 ณ โอกาสน�?

บ�ดน�?ได2เวลาอ�นเป:นอ#ดมมงคลแล2ว ข2าพระพ#ทธเจ2าขอพระราชทานพระราชาน#
ญาตมอบทองค;าและเง.นตราต)างประเทศในโครงการช)วยชาต. ให2แก)ผ62ว)าการธนาคาร
แห)งประเทศไทย เพ��อน;าเข2าส6)คล�งหลวงตามเจตนารมณ4ของผ62บร.จาคต)อไป ด2วยเกล2า
ด2วยกระหม)อมขอเดชะ

(ล;าด�บต)อมา หลวงตามหาบ�วให2ศ�ลและแสดงพระธรรมเทศนาด�งต)อไปน�?)
ว�นน�?เป:นว�นมหามงคลของพ��น2องชาวไทยท�?งประเทศ โดยม�สมเดCจพระนางเจ2า

พระบรมราช.น�นาถ และสมเดCจพระเจ2าล6กเธอเจ2าฟIาจ#ฬาภรณวล�ยล�กษณ4 อ�ครราชก#มาร�
ได2เสดCจมาเป:นประธานในงานน�? จ0งร62ส0กว)าเป:นมงคลอ�นส6งส#ด ในว�นน�?เป:นว�นท��ได2มอบ
ทองค;าและดอลลาร4 ท��พ��น2องท�?งหลายท�?งประเทศได2อ#ตส)าห4พยายามขวนขวายหามาด2วย
ความร�กชาต.ความเส�ยสละด2วยความพร2อมเพร�ยงก�นเป:นต2นมา ต� ?งแต)ว �นท� � ๑๒
เมษายน ๒๕๔๑ จนกระท��งถ0งบ�ดน�? ปรากฏผลแห)งความร�กชาต. ความเส�ยสละด2วย
ความพร2อมเพร�ยงก�น ปรากฏว)ารวมท�?งหมดทองค;าได2 ๑๐ ต�น ๓๑๒ ก.โลคร0�ง เก.น ๑๐
ต�น ๓๑๒ ก.โลคร0�ง ดอลลาร4ท��มอบในว�นท�� ๑๒ เมษายนน�? ๒,๐๐๔,๖๐๐ ดอลล4 ค.ดเป:น
เง.นดอลลาร4มอบแล2วท� ?งหมด เป:น ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล4 เก.น ๑๐ ล2านดอลล4มา
๒๑๔,๖๐๐ ดอลล4 ไม)น�บรวมดอกเบ�?ยอ�ก ๕๘๐,๐๐๐ เข2าด2วย

น��ผลของความอ#ตส)าห4พยายามด2วยความพร2อมเพร�ยง ความสาม�คค�ของพ��น2อง
ท�?งหลายได2เหCนผลประจ�กษ4เป:นท��พอใจ น��ค�อก;าล�งแห)งความร�กชาต. ก;าล�งแห)งความ
เส�ยสละกCตามมาด2วยความพร2อมเพร�ยงสาม�คค� ท�?งน�?กCค�อศาสนธรรมค;าส��งสอนของ
พระพ#ทธเจ2าทรงเป:นผ62ช� ?แนวทาง โดยหลวงตาเป:นผ62น;าพ��น2องท�?งหลายโดยอรรถโดย
ธรรม แนะน;าส� �งสอนท� ?งทางด2านว�ตถ#และนามธรรม ค�อทางด2านจ.ตใจตลอดมาจน
กระท��งบ�ดน�? การเทศนาว)าการน�?เพ��อจ.ตใจของพ��น2องชาวไทยเราด2วยความเป:นผ62ร�กตน 

ตามบาล�ท)านว)า นตAถ� อตAตสม- เปม- ความร�กอ��นเสมอด2วยตนไม)ม� ความร�กตน
เป:นส;าค�ญมาก การร�กตนต2องม�การระม�ดระว�งร�กษาตนในทางท��ถ6กท��ด� ไม)ใช)ร�กตนแล2ว
ไปท;าส#)มส��ส#)มห2า ตามอ;านาจแห)งความอยาก ความทะเยอทะยาน ไม)เป:นประโยชน4 น�?น
ไม)ใช)คนร�กตน คนร�กตนต2องเป:นผ62ม�ธรรมต.ดแนบภายในจ.ตใจ เพราะธรรมอย6)ในจ.ตใจ
ของผ62ใด ใจของผ62น�?นต2องม�ความช#)มเยCน ม�เหต#ม�ผล ม�หล�กม�เกณฑ4ในการประพฤต.ต�ว
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ตลอดหน2าท��การงานเป:นล;าด�บล;าดา และส�งคมท��ว ๆ ไป 
ถ2าต)างคนต)างม�อรรถม�ธรรมภายในจ.ตใจแล2วความเด�อดร2อนจะม�น2อย ไม)ค)อย

ม�มากเหม�อนการปล)อยตนแบบความร�กตนด2วยอ;านาจของก.เลส ท;าให2เก.ดความโลภ
มาก ความโกรธ ราคะต�ณหา ซ0�งเป:นภ�ยต)อห�วใจของเราและห�วใจของโลกมากข0?น ความ
ท#กข4จ0งต.ดตามมาจากไฟเหล)าน�?แล เม��อม�ธรรมเป:นเคร��องก;าจ�ดร�กษาอย6)เสมอแล2วจะม�
ความสงบร)มเยCน ว�นน�?จ0งขอฝากธรรมไว2ก�บบรรดาพ��น2องชาวพ#ทธท�?งหลายได2น;าไปเป:น
คต.เคร��องเต�อนใจ โดยอาศ�ยธรรมะต.ดแนบอย6)ก�บใจโดยสม�;าเสมอ อย)าให2ห)างเห.นจาก
ธรรม ถ2าห)างเห.นมากน2อยฟUนไฟท��เป:นพ.ษเป:นภ�ยจากก.เลสน�?น จะค)อยล#กลามเข2ามาๆ
ท;าลายต�วของเราตลอดส)วนรวมให2เส�ยหายเป:นล;าด�บล;าดาไป 

เม��อม�ธรรมเป:นเคร��องร�กษาแล2ว ไม)ว)าส)วนย)อยส)วนใหญ)จะม�หล�กม�เกณฑ4 ม�เหต#
ม�ผล การอย6 )การก.น การใช2สอยในครอบคร�วผ�วเม�ยก�นกCม�ความพอด.บพอด� ไม)
ส#ร#)ยส#ร)าย อ�ล#)ยฉ#ยแฉก ซ0�งเป:นส.�งท;าลายตนและสมบ�ต.ของตนแล2วท;าให2เส�ยคนได2 คนม�
ธรรมย)อมร62จ�กประมาณในการอย6)การก.น การใช2การสอย ไม)ฟ#IงเฟIอเห)อเห.ม ล�มเน�?อล�ม
ต�ว น��ค�อผ62ม�ธรรมในใจ ถ2าผ62ไม)ม�ธรรมในใจกCม�แต)ความด�ดความด.?น ความฟ#IงเฟIอเห)อ
เห.มไปก�บก.เลสซ0�งเป:นการขนฟUนขนไฟ ความท#กข4ร2อนเข2ามาส6)ใจ ท;าให2เก.ดความเด�อด
ร2อน ธรรมเป:นน?;าด�บไฟให2น;ามาด�บตนเสมอ จะค.ดอ)านไตร)ตรองหน2าท��การงาน การ
ประพฤต.ต�วควรม�ธรรมเป:นเคร��องก;าก�บใจเสมอเราจะไม)ล�มต�วง)าย ๆ เม��อไม)ล�มต�วแล2ว
ความด�กCย)อมต.ดอย6)ก�บต�วของเรา 

ว�นน�?จ0งได2แสดงธรรมะย)อๆ ในว�นส#ดท2ายแห)งการช)วยชาต. ให2พ��น2องท�?งหลายได2
น;าไปค.ดอ)านไตร)ตรองว)า ผลงานท��เราได2มาว�นน�?เหCนประจ�กษ4ด2วยความร�กชาต. ถ2าเรา
ร�กเรา เรากCต2องเสาะแสวงหาสมบ�ต.มาเป:นช. ?นเป:นอ�นเพ� �อเป:นแก)นสารในต�วและ
ครอบคร�วของเรา น��เร�ยกว)าเราร�กตน น�?เราร�กชาต.เรากCอ#ตส)าห4พยายามขวนขวายมา
อ#ดหน#นค?;าจ#นชาต.ของเรา ชาต.ไทยกCม�ความแน)นหนาม��นคงและม�ความสง)างาม เป:น
ศ�กด.Sศร�ด�งามแก)ชาต.ไทยของเรา เช)นอย)างทองค;า-ดอลลาร4น�?ละเป:นเคร��องประกาศ
ความร�กชาต. ความเส�ยสละด2วยความพร2อมเพร�ยงก�น 

จ0งขอให2น;าเร��องอย)างน�?ไปปฏ.บ�ต.ต)อต�วเองด2วยความร�กตน ให2เสาะแสวงหาแต)
ส.�งท��เป:นประโยชน4แก)ตนน;ามาอย6)ก.น ใช2สอย และประพฤต.ต�วกCเพ��อเป:นประโยชน4แก)ต�ว
อย)าไปประพฤต.เพ��อความเส�ยหายอ�นเป:นทางความเด�อดร2อนว#)นวาย ให2น;าธรรมะน�?ไป
ปฏ.บ�ต.ตนเอง สมช��อสมนามว)าเราเป:นชาวพ#ทธ ธรรมะของพระพ#ทธเจ2าไม)เคยคร0เคยล2า
สม�ยแต)ไหนแต)ไรมา เป:นน?;าด�บไฟได2ตลอดๆ มาอย)างน�?
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นอกจากเราไม)สนใจก�บอรรถก�บธรรม แล2วกCให2ก.เลสกล)อมจ.ตกล)อมใจ ถ�อว)า
ก.เลสเป:นของเล.ศของเลอ ของท�นสม�ย กลายเป:นเร��องว)าเหCนธรรมคร0ล2าสม�ย น�?ค�อ
ความคร0ล2าสม�ยของคนผ62ไม)ม�ธรรม สร2างแต)ความท#กข4ความเด�อดร2อนแก)ตน ด2วยความ
ท��ว)าท�นสม�ยน�?นแหละ จ0งขอให2ท)านท�?งหลายซ0�งเป:นชาวพ#ทธน;าไปประพฤต.ปฏ.บ�ต. เป:น
คต.เคร��องเต�อนใจประจ;าต�วเอง ครอบคร�วเหย2าเร�อนและส�งคม ตลอดหน2าท��การงาน
ต)างๆ แต)ส)วนย)อยถ0งส)วนใหญ) ขอให2ม�ธรรมเป:นเคร��องปกครองตนอย6)เสมอ ท#กส.�งท#ก
อย)างจะเป:นไปด2วยความแคล2วคลาดปลอดภ�ย หน2าท��การงานกCจะสะอาด ไม)สกปรกรก
ร#งร�ง เป:นฟUนเป:นไฟมาเผาตนและส)วนรวม

ว�นน�?กCแสดงธรรมเพ�ยงเท)าน�? จ0งขอขอบค#ณก�บบรรดาพ��น2องท�?งหลายท��ได2อ#ตส)าห4
พยายามตะเก�ยกตะกายก�บหลวงตาซ0�งเป:นผ62น;าตลอดมา จนกระท��งได2ผลเป:นท��พอใจ
อย)างน�? จ0งขอความส#ขความเจร.ญจงม�แก)บรรดาพ��น2องท�?งหลายโดยท��วก�นเทอญ

(หล�งจากหลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาจบแล2ว ท)านเจ2าค#ณพระพ#ทธพจน4
วราภรณ4และคณะสงฆ4ให2พร สมเดCจพระนางเจ2าส.ร.ก.ต.Sพระบรมราช.น�นาถ พร2อมด2วย
สมเดCจพระเจ2าล6กเธอเจ2าฟIาจ#ฬาภรณวล�ยล�กษณ4 อ�ครราชก#มาร� เสดCจพระราชด;าเน.น
กล�บ)

(ล;าด�บต)อมา ประชาชนผ62ม�จ.ตศร�ทธาถวายต2นผ2าปEาทองค;าและดอลลาร4 เง.นสด
แด)หลวงตามหาบ�ว เสรCจแล2วหลวงตาให2พร)

ชมถ)ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก;าหนดการ ได2ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th


