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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อเช�าว�นท�� ๑๓ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
ปลดด�วยความผ�ดธรรม

(ก�ณฑ�น��หลวงตาเมตตาตรวจ-แก�ไขด�วยลายม อองค�ท#านเอง)
งานเม��อวานน�%น&าช��นใจไหม คนก,มาก แล�วชาต/ ศาสนา มหากษ�ตร/ย� มาครบ

หมดเม��อวานน�% ชาต/ก,นายกฯ ศาสนาก,พระ พระมหากษ�ตร/ย�ก,สมเด,จพระนางเจ�าฯ ท�%ง
สามครบ สนามหลวงก,เหม�อนก�น งานสนามหลวงก,ครบท��เทศน�สนามหลวง เม��อวานน�%
ก,ครบ ว�นน�%ก,พ�กผ&อนบ�างว�นน�% เหน��อยมาก อะไรเร�ยบร�อยแล�วเราก,คงจะกล�บในว�นพร�&ง
น�% อะไรเสร,จเร �ยบร�อยว�นน� %แล�วกะว &าว �นพร� &งน� %กล�บก,พอด� กล�บไปแล�วก,ไม &นาน
ประมาณว�นท�� ๒๔ ก,จะกล�บมาว�ดอโศการามอ�กท�หน5�ง ท��ว�ดอโศการามก,ได�ร�บน/มนต�ไว�
ทางว�ดขอร�องให�มาช&วยเร��องเจด�ย�ใหญ& เง/นก,ไม&พอเลยตกลงให�เรามาเทศน� เทศน�คราว
น�%เทศน�เจด�ย�ใหญ& เทศน�ตลอดมาเป8นเทศน�ผ�าป9า คราวน�%เทศน�เจด�ย�ใหญ&ละ เทศน�ว�นท��
๒๖ เมษา ๕ โมงเย,น

เม��อวานเราก,ไม&เทศน�มากอะไรละ เพราะได�ฟ<งก�นแล�ว ต�%งหน�าต�%งตามาในงาน
มาบร/จาคอะไรๆ ไม&ได�ต�%งใจมาฟ<งเทศน� เราก,ไม&ได�ต�%งใจไปเทศน� เขาก,มาในงานเราก,
ไปในงาน เพราะฉะน�%นการเทศน�จ5งไม&มาก เทศน�น/ดหน&อยเท&าน�%น สมเด,จพระนางเจ�าฯ
ท&านก,เข�ามากราบเหม�อนก�น แต&ไม&ได�ร�บส��งว&าอะไร เพราะไม&ใช&โอกาสท��จะม�อะไรค�ย
ก�น ไม&ม� เม��อวานน�%ท��ให�ค�ณทองก�อนอ&านรายการของการช&วยชาต/ไทยของเรา ได�ฟ<งท��ว
ถ5งก�นไหมเม��อวาน เขาออกทางท�ว�อ�กหร�อเปล&าก,ไม&ร@� (ช&อง ๑๑ คร�บ)

เราน��งอย@&น�%ให�ค�ณทองก�อนมาพ@ด น��นเห,นไหมหลวงตาถ�าได�เอาแล�วถอยใครเม��อ
ไร ม�นจะภ@เขาท�%งล@กมาพ�&งท�เด�ยวขาดสะบ�%นเลย น��ไปก,เช/ญท@ลกระหม&อมฯมาหาเลย เอา
เด�Dยวน�%นเลยนะ สดๆ ร�อนๆ ให�โทรศ�พท�ไปถามทางช&องน�%นช&องน�%เด�Dยวน�% เอาเด�Dยวน�% น��
งานแผ&นด/นร@�ไหม งานไหนท��จะมาข�ดขวางงานแผ&นด/นม�เหรอ ก�บฟEาหญ/งใส&ค5กค�กๆ
เลยอย&างง�%น ทางน�%นก,ป�Fบป<Gบเร�ยก แล�วร�บส��งป�Fบๆ ได�ตามน�%นเลย น��น พอเสร,จแล�วก,
เร�ยกค�ณทองก�อนข5%นไปเลย เอาเลย ม�นถอยใครง&ายๆ เหรอเรา

แผ&นด/นท�%งแผ&น ศาสนาเล/ศเลอขนาดไหนใครจะมาขวางได� งานน�%เต,มสวน
อ�มพรงานอะไร ไม&ใช&งานชาต/งานศาสนางานอะไร งานพวกอ5�งพวกอ&าง พวกเปรตพวก
ผ�เหรอ เราไม&ได�ไปงานพวกน�% เราไปงานของชาต/งานของศาสนาต&างหาก อะไรท��จะมา
ข�ดข�องม�นถ5งเอาก�นเลยละ เห,นไหมเม��อวานก,อย&างน�%นแหละ บอกแล�วข5%นเวท�แล�วไม&ม�
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นะสามแดนโลกธาต�ท� �จะมาขวางได� สมใจแล�วเม 'อวานให�อ#านให�บรรดาพ�'น�องท��ง
หลายได�ร�บทราบเร 'องความเป*นมาของการช#วยชาต� โดยม�ค.ณทองก�อนเป*นผ/�ต�ดคอ
รองแผ#นด�นไทย

ท&านท�%งหลายถ�าย�งไม&ทราบค�ณทองก�อนท��ถ@กเขาโจมต�ขย�%ขยHาแหลก ให�ทราบเส�ย
นะค�ณทองก�อนหาได�ท��ไหนเม�องไทยเรา ออกมาต�ดคอรองตลอดมาเลยนะ ทHาเพ��อชาต/
ท�%งน�%น ไม&ได�ทHาเพ��ออะไร อ�ตส&าห�พยายาม เร�ยกว&าต�ดคอรองเลย เราส��งอย&างน�%นเลยนะ
เราละเป8นคนส��งว&าอะไรส��งเลยๆ น��น เม��อวานน�%เวลาจะเข�าด�ายเข�าเข,มเร��องเหล&าน�%จะไม&
ออกเปIดเผยเหรอ อ�ตส&าห�พยายามก�นมาเป8นเวลา ๖ ปJเต,มของคนท�%งชาต/ โดยม�ค�ณ
ทองก�อนเป8นผ@�ต�ดคอรองพ��น�องท�%งหลายตลอดมา

ไม&ว&าอะไรๆ พระท��วประเทศไทย เฉพาะอย&างย/�งวงกรรมฐานเอาค�ณทองก�อน
เป8นเคร��องม�อใช�น�%นใช�น�%ใช�ตลอดเวลา น��เห,นไหมล&ะพ/จารณาซ/ ไม&ใช&ค�ณทองก�อนอย@&ๆ
ก,มาออกเอกออกโทคนเด�ยวนะ บรรดาคร@บาอาจารย�ท�%งหลายท&านไว�ใจ ท&านก,ส��งน�%นส��ง
น�%ส��งให�ทHา ทางน�%ก,ทHาเต,มกHาล�งความสามารถขาดด/%นไปเลย เฉพาะอย&างย/�งเราน�%เป8น
เบอร�หน5�ง ส��งเอาเลยไม&ใช&ธรรมดานะ เราทHาเพ��อชาต/อะไรจะมาก�ดมาขวางได�วะ คนท�%ง
ชาต/ฟ<งซ/น&ะ งานน��งานของคนท�%งชาต/ของศาสนาซ5�งเท/ดท@นส�ดห�วใจต�%งแต&ป@9 ย&า ตา ยาย
มาสHาหร�บพ�ทธศาสนาเรา เราชาวพ�ทธๆ ตลอดมา

น��ก,งานเพ��อพ��น�องชาวไทยท�%งประเทศและศาสนาด�วย เราจ5งต�องทHาให�เต,มเม,ด
เต,มหน&วย อะไรจะมาก�ดมาขวาง ความก�ดความขวางม�นม�ประโยชน�อะไร ฟ<งเอาซ/ใครก,
ด� ก�ดขวางคนท��มาทHาลายประโยชน�เพ��อชาต/ของตนเองผ/ดท��ตรงไหน ผ@�มาก�ดขวางซ/ม�น
เป8นเทวท�ต เป8นมหาโจร เป8นมหาภ�ยทHาลายชาต/ต�วเอง ไม&ร@�จ�กพ&อจ�กแม& ไม&ร@�จ�กพระ
พ�ทธเจ�า พระธรรม พระสงฆ� ต�%งหน�าตาทHาลายเห,นแก&พ�งของต�ว พรรคของต�ว พวกของ
ต�วท�%งน�%นม�นเก/ดประโยชน�อะไร พวกน�%ม�สาระอะไร

เขาทHาประโยชน�ก�นท� %งโลกไปก�ดไปขวางเขาหาอะไร เขาทHาเพ��อชาต/ของเขา
ศาสนาของเรา เราทHาประโยชน�อะไรพอท��จะให�ระล5กร@�ได�บ�างว&าเขาก,ทHาความด� ม�แต&
เท��ยวก�ดเท��ยวขวาง เท��ยวถ�บเท��ยวย�น เผาไปท�กแห&งท�กหน พวกเปรตพวกผ� พวกไม&ม�
บาปม�บ�ญ พวกหมดยางอายพวกน�% ฟ<งเส�ยนะพ��น�องท�%งหลาย น��ละภาษาธรรม เราพ@ด
อย&างตรงไปตรงมา ไม&ได�ใส&ร�ายปEายส�ผ@�ใดโดยหาความจร/งไม&ได� เอาความจร/งออกมา
พ@ดเปMงๆ เลยนะ น��คนท�%งชาต/เขาทHาก�นไอ�เราไปก�ดไปขวางหาอะไร ไปโจมต�คนน�%นไป
โจมต�คนน�% ล�วนแล�วแต&ไปหาโจมต�คนด� ม�นเลวส�ดข�ดแล�วหร�อพวกน�% ม�นไม&ม�ความด�
ออกมาแสดงบ�างเหรอ ม�นจ5งม�แต&ความเลวมาขวางบ�านขวางเม�อง ขวางชาต/ศาสนา
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ตลอดมา เลวขนาดไหน
ท&านท�%งหลายให�เล�อกเอานะ พวกน�%หร�อพวกท��จะปกครองบ�านเม�องในกาลต&อไป

และด@แลปกครองศาสนาต&อไป ค�อพวกน�%หร�อ พวกเท��ยวเป8นก�างขวางคอน�%นขวางคอน�%
อย@&ตลอดเวลาของชาต/น�� ม�นม�สมบ�ต/ผ@�ด�อะไร การแสดงออกของม�นอย&างง�%น แม�แต&เด,ก
ก,ร@�ว&าม�นแสดงออกผ/ดหร�อถ@ก ก,ร@�ก�นอย@&แล�ว มาขวางหาอะไร เลวมาก ว&าง�%นภาษาธรรม
เราพ@ดตรงท�เด�ยวเลย เลวมาก เขาทHาด� ด�ส�ดข�ด สละช�ว/ตเพ��อชาต/ของตน น�%เลวมากท�
เด�ยวไปก�ดไปขวาง ไปทHาลายในแง&ต&างๆ

เราทราบว&าพระท� �ไม&ได�ทHาตามอHานาจป9าเถ� �อน ฟ<งว &าไปปลดพระออกจาก
สมณศ�กด/Nสมณแสก เราก,ฟ<งเฉยๆ เราไม&ตอบแหละ เม��อไม&ถ5งเวลาไม&ตอบ ถ�าถ5งแล�ว
เปร�%ยงเลยเราไม&รอ ไม&ยกคร@ ฟ<งเอาเหต�เอาผลมาพ/น/จพ/จารณา ก,ส��งป9าๆ เถ��อนๆ ใคร
จะไปร�บ ใครจะไปทHาตามได� การส��งเหล&าน�%ส��งเพ��อจะทHาลายชาต/ทHาลายศาสนา ซ5�งเป8น
ความเห,นผ/ดอย&างร�ายแรง และไปบ�งค�บให�พระท�%งหลายท��ท&านทHาถ@กทHาด�อย@&ด�วยหล�ก
ธรรมหล�กว/น�ยให�ทHาตาม ท&านไม&ทHาตามปลดท&าน ฟ<งซ/ ปลดม�นก,จะม�ความหมายอะไร
ก,เราส��งผ/ด ท&านไม&ทHาตามม�นเป8นอะไรไป

การเป8นสมณศ�กด/Nมาน�%ท&านเป8นด�วยศ�ลด�วยธรรม อย@&ในขอบเขตของธรรมว/น�ย
ระเบ�ยบความด�งามของชาต/บ�านเม�อง ท&านเป8นมาด�วยความม�สง&าราศ� ไอ�เราไปปลด
ท&านด�วยเอาอHานาจป9าเถ��อนไปปลดท&าน เม��อท&านไม&ทHาตามไปปลดท&าน เราเป8นคนผ/ด
น��นะ ปลดท&านหาอะไร ปลดก,ไม&ม�ความหมาย ถ�าพ@ดตามหล�กธรรม-หล�กกฎหมายก,ด�
คนหน5�งด�ๆ อย@&มาปลดก�นหาอะไร คนท��มาปลดนะท��ม�นผ/ดม�นเส�ย ไปปลดเขาหาอะไร
ถ�าเป8นหลวงตาบ�วพ@ดตรงๆ เลย ศอกง�ดท�เด�ยวเลย ม5งมาปลดหาพ&อหาแม&ม5งหร�อ
ว&าง�%นเลย อ�าวจร/งๆ น��เรา

ก@ไปทHาผ/ดอะไร ก@ได�ยศมาด�วยความชอบธรรม ม5งมาปลดก@ม5งได�ความด�มาจาก
ไหน ม5งม�โคตรไหม อยากถามหาโคตรม�นอ�ก ฟาดโคตรม�นอ�ก ก,ม�นผ/ดม�นก,ร@�ก�นอย@&
เด,กม�นก,ร@� ไปปลดท&านหาอะไรพระท&านด�ๆ  ตามหล�กธรรมหล�กว/น�ยน�%แล�วปลดก,ไม&เป8น
อ�นปลด เพราะการไปปลดน�%นผ/ด ถ�าว&าปลดด�วยความชอบธรรม ผ@�น�%นผ/ดปลดถ@ก อ�นน�%
ไม&ม�อะไรถ@ก เป8นแต&เพ�ยงว&าผ@�น�%นไม&ทHาตามกฎป9ากฎเถ��อนของเรา แล�วไปปลดท&าน ก,
เราผ/ดจะไปบ�งค�บให�ท&านมาทHาผ/ดตามต�วเองได�ย�งไง ท&านไม&ทHาตามไปปลดท&านเราก,
ผ/ดสองช�%นไปแล�วน��จะว&าไง เร�ยกว&าปลดก,ไม&เป8นอ�นปลด เพราะอ�นหน5�งได�มาด�วยความ
ชอบธรรม อ�นหน5�งไปปลดด�วยความผ/ดธรรมม�นจะเข�าก�นได�ย�งไง

เราฟ<งแล�วม�นท�เรศนะเรา ได�อ�ตส&าห�พยายามช&วยบ�านช&วยเม�องมาไม&ได�ม�อะไร
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ก�บใครนะ พ@ดอย&างน�%เราก,ไม&ม�อะไรก�บใคร ใครจะเอาคอไปต�ดไปเลย เราไม&ม�คHาว&ากล�า
ว&ากล�ว เราม�ต�%งแต&ธรรมท��จะเป8นประโยชน�แก&โลก ให�ได�ถ�อคต/ต�วอย&างอ�นด�งามต&อไป
เท&าน�%นเอง เราจ5งไม&เคยสะทกสะท�านก�บส/�งใดในสามแดนโลกธาต� ว&าง�%นเลย ผ/ดเราต�อง
บอกว &าผ /ด  ถ @กต �องบอกว & าถ @ก  ธรรมต �องเป 8นท� �ตายใจได �  หลบหล �กปล �กต �ว
เหลาะแหละๆ ม�นเร��องของก/เลสไว�ใจก�นไม&ได� ค/ดได�ค/ดด�ก,มาต�%งยศให� แล�วค/ดร�ายค/ด
อะไรข5%นมาไม&พอใจต�วเองก,ไปปลด ฟ<งซ/น&ะม�นฟ<งได�ไหม

น��เราทราบเฉยๆ นะเราย�งไม&เห,นต�วจร/ง ด@ว&าเขาออกทางหน�งส�อพ/มพ�ก,ม�อะไรก,
ม� แต&เราย�งไม&ช�ดเจน ได�ย/นเพ�ยงเท&าน�%เราก,เอามาพ@ดเพ�ยงเท&าน�% ว&าพระถ@กปลดจากยศ
ไปร�อยๆ องค� ปลดเท#าไรก0ไม#เป*นอ�นปลด พ/ดตามหล�กธรรมแล�วไม#ม�ความหมาย
การปลดเพราะปลดผ�ด ถ�าปลดถ/ก ถ/กต�อง หล�กม�นม�อย/#อย#างง��น อย@&ๆ  ไม&พอใจก,ไป
ปลดเอาเลยม�อย&างเหรอ น��ละพวกขวางบ�านขวางเม�อง ขวางชาต/ขวางศาสนา ใช�อHานาจ
ป9าๆ เถ��อนๆ หายางอายไม&ได� ถ�อท/ฐ/มานะเหย�ยบคนท�%งแผ&นด/นไทย ศาสนาพระพ�ทธ
เจ�าก,เหย�ยบลงไปเลย น��ด�านท��ส�ดแล�ว พวกน�%พวกด�านท��ส�ดแล�ว น�%ไม&เห,นด�วยก,บอกไม&
เห,นด�วย ไม&เห,นด�วยเพราะข�ดต&อหล�กธรรมหล�กว/น�ย หล�กกฎหมายบ�านเม�อง จะเอามา
ใช�ทHาไมอ�นน�%เป8นแบบของส�ตว� ส�ตว�ม�นไม&ม�กฎหมาย ไม&ม�ธรรมม�ว/น�ยม�นทHาตามภาษ�
ภาษาของม�นได� แต&น�%เป8นคนม�นก,ขวางมากละซ/ไปทHาแบบหมา

น��เราก,ภ@ม/ใจก�บบรรดาพ��น�องท�%งหลายได�มาช&วยก�นเต,มเม,ดเต,มหน&วย ต�%งแต&ต�%ง
ต�นมาว�นท�� ๑๒ เมษายน ได�อ�ตส&าห�พาพ��น�องท�%งหลายตะเก�ยกตะกายเร��อยมา พ��น�องท�%ง
หลายก,เป8นท��ชมเชยถ5งใจมาตลอดนะ ไม&เคยม�ท��จะข�ดข�องก�ดขวางในการดHาเน/นเพ��อ
ประโยชน�แห&งชาต/ของตน ม�แต&ต&างคนต&างตะเก�ยกตะกาย จะท�กข�จะม�จะจนแต&น%Hาใจ
เป8นสHาค�ญ คนท�กข�เขาก,มาทานได� คนม�มาทานได� มาด�วยน%Hาใจท��ร�กชาต/ของต�วเอง เรา
ขอชมเชย

แล�วผ@�นHาเราก,นHาด�วยความแน&นอนของเรา ว&าถ@กต�องตามหล�กธรรมหล�กว/น�ย
ของพระ เราไม&ให�ผ/ดเพ�%ยนไปเลย ก�าวออกแบบไหนเราจะพ/จารณาเต,มกHาล�งของเรา
เท&าท��ผ&านมาก,ไม&เคยปรากฏว&าผ/ดท��ตรงไหน ผ/ดหล�กธรรมก,ด�หล�กว/น�ยก,ด� หร�อผ/ด
กฎหมายก,ด�เราไม&เคยเห,น เพราะฉะน�%นเราจ5งก�าวเด/นไปในทางท��เป8นประโยชน�ตลอด
มาจนกระท��งบ�ดน�% บรรดาพ��น�องท�%งหลายก,อ�ตส&าห�พยายามตะเก�ยกตะกาย ไม&ว&าภาค
ไหนๆ ท��วประเทศไทยไปท��ไหนอ�ดแน&นๆ ล�วนแล�วต�%งแต&ประชาชนท��ม�ความจงร�กภ�กด�
ต&อชาต/ และม�ความเคารพเล��อมใสต&อศาสนาของตน แล�วก,มาบร�จาคทานมากบ�าง
น�อยบ�างตามก3าล�งของตน แต#ส3าค�ญท�'น�3าใจ มากน�อยไม#ส3าค�ญ น�3าใจน�'นละพาให�
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เอาออกมาได� พาก�นตะเก�ยกตะกายมาจนกระท��งบ�ดน�%
เม��อวานเป8นว�นส�ดท�ายท��ได�ประกาศว&าเป8นว�นท��ปIดโครงการ การท��จะไปเท��ยวรบ

กวนพ��น�องท�%งหลาย ต�กระเปMาน�%นต�กระเปMาน�%เหม�อนแต&ก&อนงด อ�นน�%เรางดโดยส/%นเช/ง
ไม&ใช�ว/ธ�น�% เร�ยกว&าปIดก,ต�องปIด ปIดน�%นก,ปIดว/ธ�น�%ด�วยก�นไปหมดเลย ท��ย�งเหล�อก,ค�อว&า
ทองคHาเราม�นย�งเป8นช&องแหว&ง ต�%งแต&ว�นเราไปด@ทองคHามาแล�ว อกจะแตกนะ แต&ม�นพ@ด
อะไรไม&ออก ต�%งแต&ส&วนท��เราจะช&วยน�%ม�นก,หน�กพอแล�ว อ�นน�%ยกไว�ก&อน ไม&พ@ดเลย เอาน�%
ก&อน

พอหายใจได�บ�างท�น�%ก,เร/�ม เร/�มแย�มประต@ออกมา น��โยมๆ เด�Dยวน�%ทองคHาเราย�ง
ขาดเท&าน�%นนะขาดเท&าน�%นะ ม�นจะไปแบบน�%เข�าใจไหม ต&อไปน�%ม�นจะไปแบบน�% เห,นใคร
โยมเด�Dยวน�%ทองคHาเราย�งขาดเท&าน�%นนะ แบบออดแบบอ�อนนะ ไม&ใช&แบบข@&เข,ญ แบบ
ออดแบบอ�อนค&อยเป8นค&อยไป เราก,แน&ใจอ�กว&าทองคHาท��ขาดท��ว&าค��ม�นค��เป8น ๑ ต�น แต&
เวลาน�%เราก,ได�ทองคHาเลยประมาณ ๑๐ ต�นน�%ไปแล�ว ๓๑๒ ก/โล อ�นน�%จะเพ/�มเป8นจHานวน
เพ/�มก�นไป ม�นจะถ5ง ๑๐ ต�นค&อนข�างแน&นอน แต&เราไม&กHาหนดเวลา เพราะอ�นน�%เป8น
เร��องของเราขอร�องจากพ��น�องท�%งหลายด�วยความออดความอ�อนต&างหาก ได�เท&าไรก,ค&อย
ให�ม�นไปๆ ค&อยเป8นไปถ5งแน&ๆ อ�นน�%เราแน&ใจเลยว&าถ5งแน& ค&อยไปตามความสะดวก
สบาย ทางน�%ก,ออดไปอ�อนไปเร��อยๆ ทางน�%นก,ให�มาเร��อยส�ดท�ายม�นก,เต,ม

ไอ�ดอลลาร�ก,แอบข�างไปนะ ดอลลาร�น��ก,หว�งรายได�จากทองคHา เห,นทองคHาออด
อ�อนไปได� ดอลลาร�ไม&ออดอ�อนตามหล�งก�นไป แอบข�างไปน� % เม� �อเช�าน� �ก ,ได�หลาย
ร�อยดอลล� น��ละจะเข�าไปตลอด กร�ณาพ��น�องท� %งหลายทราบปฏ/บ�ต/ตามเด/มเลย ไม&ม�
เคล��อนคลาด ทองคHาได�มามากน�อยควรหลอมเราก,จะหลอมไว�ๆ แล�วเก,บไว�ๆ พอควร
ท��จะมอบมอบ ดอลลาร�ก,แบบเด�ยวก�นเข�าบ�ญช�เอาไว� พอถ5งกาลเวลาดอลลาร�ก,ตาม
ทองคHาไป กร�ณาพ��น�องท�%งหลายทราบตามน�%

เราม�อ�นน�%ละอย@&ก�บพ��น�องท�%งหลายเวลาน�% ย�งเป8นห&วงเป8นใยอย@& อ�นน�%เร�ยกว&าเต,ม
เม,ดเต,มหน&วยตามความต�%งอกต�%งใจ ต�%งส�จจอธ/ษฐาน ความม�&งม��นท��จะให�ได�ทองคHาน%Hา
หน�ก ๑๐ ต�น และดอลลาร� ๑๐ ล�านเป8นอย&างน�อย ได�แล�วสมบ@รณ�พ@นผลเม��อวานน�%
เป8นท��พอใจสHาหร�บเราซ5�งเป8นห�วหน�าพ��น�องท�%งหลาย พ��น�องท�%งหลายเราก,แน&ใจว&าจะเป8น
ท��พอใจด�วยก�น เพราะถ5งจ�ดหมายปลายทางด�วยก�น เน��องจากไปด�วยก�นถ5งด�วยก�น น��ก,
ย�งเหล�อเศษๆ เหล�อๆ อย@&บ�างเราค&อยเป8นไป ค&อยไหลเข�ามา หน�นข5%นๆ

ดอลลาร�ท��เราเอาเข�าคล�งหลวงแล�วนะ ม�นออกดอกมาต�%งห�าแสนเก�าหม��น อ�นน�%
เราไม&น�บนะ เอาไว�ดอกเป8นดอก ไม&ใช&กHาล�งของเราหามา เราไม&ไปน�บ เราหามาเราได�
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เท&าไรเราก,บอกว&าได�เท&าน�%น น��ดอลลาร�เราได� ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ น�%เป8นน%Hาพ�กน%Hาแรงของพ��
น�องท�%งหลายท��ได�มา ส&วนดอกท��ออกจากท��เราไปมอบคล�งหลวงแล�วน�%นเป8นจHานวนห�า
แสนกว&าเราไม&น�บ ถ�าน�บก,จะเยอะอย@&นะ สHาหร�บดอลลาร�ก�บทองคHาจะไปคล�งหลวงโดย
ถ&ายเด�ยวตามเด/ม

สHาหร�บเง/นสดน�%นก,ด�งเร�ยนพ��น�องท�%งหลายทราบ ม�นควรจะเข�าเม��อไรเราก,ค&อย
ค�ดค&อยเจ�ยดเข�าไป ถ�าม�นจHาเป8นม�นเข�าไปไม&ได�ม�นก,ต�องถ@ไถไปอย&างน�% เพราะคนท�%ง
ประเทศหล� �งไหลเข�าไปหาว�ดป9าบ�านตาด ประหน5 �งว&าว�ดป9าบ�านตาดเป8นสHาน�กงบ
ประมาณ ขนาดน�%นละนะ บางว�นเราจะตายจร/งๆ ไปสองสามรายก,ม�ตอนเช�านะ คนน�%จHา
เป8นคนน�%นจHาเป8น ส&วนมากโรงพยาบาลซ5�งเราข�ดไม&ได�เลยนะ เพราะเราม�ความเมตตา
จดจ&อต&อคนไข�อย@&ตลอดมา ท�น�%ก,เป8นโรงพยาบาลเส�ยเองไป พอถ@พอไถก,ถ@ไถไป บาง
คร�%งฟาดม�นต/ดหน�%เลย เอ�าต/ดๆ อย&างง�%นก,ย�งม�นะ อย&างอ��นเราไม&ต/ด

สร�างต5กมาก��ต5กๆ เราไม&เคยต/ด โรงร�Hาโรงเร�ยน ต5กโรงพยาบาล ท��ราชการต&างๆ
มากน�อยเราไม&เคยต/ด เพราะเราม�บ�ญช�ของเราไว�แล�ว สร�างต5กน�%เท&าไรๆ อ�นน�%เท&าไรๆ
ลงไว�ในบ�ญช�สม�ดฝากท��เราร�บผ/ดชอบคนเด�ยว เพราะฉะน�%นอ�นน�%จ5งไม&ให�อะไรมาแตะ
ต�อง ท�น�%เวลาอย@&ๆ โรงพยาบาลมา เง/นจHานวนน�%แตะไม&ได� น��นทHาย�งไง บางท�เง/นม�แต&ไม&
พอ ค�อม�เหล�อจากบ�ญช�น�%แต&ม�นไม&พอจะทHาย�งไง ช��งน%Hาหน�กคนไข�ท��มาน�%ม�น%Hาหน�กขนาด
ไหน คนไข�ท��ว/�งมาหาหมอ ลมหายใจเข�ามาหาหมอ หมอต�องอาศ�ยเคร��องม�อแพทย� ถ�า
ไม&ม�เคร��องม�อหมอก�าวไม&ออกคนไข�ผ/ดหว�ง

เอามาเท�ยบก�นก�บการต/ดหน�%เพ�ยงเท&าน�% ก�บคนไข�อะไรม�น%Hาหน�กมากกว&าก�น ส@�
คนไข�ไม&ได� เม��อส@�คนไข�ไม&ได�เอ�าส��งมาเลย เอาละนะต/ดแล�ว ต/ดอย@&เร��อยๆ อ�นน�%ม�นแบบ
จUะเอV ถ�าเราเป8นคนร�บเองนะ เป8นคนร�บเขามาต/ดต&อขอเราเราร�บเองว&าเออให� น��นไม&
ต/ด อ�นน�%นให�ธรรมดาไม&ต/ด แต&น�%ให�แบบจHาเป8นๆ ต/ดก,ต/ด ให�แบบน�%ต/ดหน�% ท��เขามาขอ
ธรรมดาเราพ/จารณาแล�ว เง/นก,พอม�เศษม�เหล�อท��จะเฉล��ยก�นได�แล�ว เอ�าให� ไม&ว&ารถ
ยนต� ไม&ว&าเคร��องม�อแพทย� ถ�าอย&างง�%นไม&ต/ด

หลวงตาจ5งขอขอบค�ณก�บบรรดาพ��น�องท� %งหลายต� %งแต&ต�นทางมานะ พร�อม
เพร�ยงก�นเต,มเม,ดเต,มหน&วย ไม&ว&าจะไปในภาคใดๆ ท��วประเทศไทย ในป9าในเขาไป อ�ด
แน&นด�วยพ��น�องชาวไทยเราท��ม�ความร�กชาต/ ม�ความเคารพเล��อมใสในศาสนา และม�
ความเคารพในคร@บาอาจารย� พอไปน�%แน&นหมด ไปเทศน�ท��ไหนไม&ว&าในป9าในเขาเต,ม
หมดเร��อยมา มาด�วยน%Hาใจและช&วยน�%ก,ช&วยด�วยน%Hาใจ ทองคHาก,ด� ดอลลาร�ก,ด� ท��เราขน
เข�าคล�งหลวงน�%จากน%Hาใจของพ��น�องชาวไทยเราท�%งน�%นนะ กร�ณาทราบไว�ท��วหน�าก�น หลวง
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ตาจ5งขอขอบค�ณและอน�โมทนาก�บพ��น�องท�%งหลายในพ�กน�%เป8นพ�กใหญ& ขอขอบค�ณใน
พ�กน�%ก&อน ส&วนออดอ�อนย�งไม&พ@ด ท�น�%ให�พรนะ

ชมถ&ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกHาหนดการ ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th


