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วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา] 

“คนดี คนชั่วมีอยูทั่วไป” 
 

เขาขนอาหารมาเปนรถ ๆ แจกเด็ก (ชาวบานแถวสวนแสงธรรมมารับแจก
อาหาร) และไดมากกวาธรรมดาดวยซํ้า เอามากอง ๒๐๕ คนมาที ่หอใหญเสียดวย เขา
ขนมาจากธนาคารชาติ ขนใสรถ เห็นแจกกันอึกทึกจนคํ่าเม่ือวานน้ี คนมาตั้ง ๒๐๐ กวา 
คนจนเลยสมบูรณ  

(ลูกศิษยอานขาวจากหนังสือพิมพ เก่ียวกับงานมอบทองคําเม่ือวานน้ีท่ีแบงก
ชาต)ิ แลวเขาบอกรวมทองคําและดอลลารก่ีคร้ังไดจาํนวนเทาน้ัน เขาบอกหรือเปลา 
(ลูกศิษย :บอกครับผม รวมทองคํา ๔๔๕ แทง นํ้าหนัก ๕,๕๖๒.๗๘ กิโลกรมั เงิน
ดอลลาร ๖,๒๗๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐครับ) เออ กรุณาทราบไวตามนี ้ เวลาน้ีดอลลาร
ไดแลว (ลูกศิษย :จริง ๆ มันตอง ๗ ลานแลวครับ นี่เขาไมไดรวม ๓๐๐,๐๐๐ ดวย) 
น่ันซิ ก็มัน ๗ ลาน ๆ เราไดประกาศปาง ๆ แลวดวยความสัตยความจริง ความแนใจ 
ทําไมออกอยางน้ี ทําใหงงเดี๋ยวนี้ ท่ีแนก็คือทองคํานะ ใชไหม (ลูกศิษย :ลงใหเกินนิด
หน่ึงดวย จริง ๕,๕๕๙ กิโลครึ่ง น่ีบอก ๕,๕๖๒.๗๘ กิโล) 

น่ีเรียกวา คอนไปโดยลําดับทุกอยางนะ คอนก็เรียกวาคอนขางจะถึงจุด จวนเขา
ไปแลว ทองคําเราก็ได ๕ ตันกวาแลว ที่เราตองการ ๑๐ ตัน ๕,๕๕๙ กิโลครึ่ง แตนี้เปน 
๕,๕๖๒.๗๘ เอาละผิดนิดหนอยจะเปนอะไรไป หลักความจรงิมันก็อยูในคลังหมดแลว 
สวนดอลลารเราประกาศมาเรื่อย ๆ ๗ ลานกวา แตน้ีมาออก ๖ ลาน ชางหัวมันเถอะ 
เขาไมใชหามา เขาไมใชเปนคนเอาใส เขาจดสุมส่ีสุมหา หูเรามี หูเราด ีอยาไปฟงสุมสี่
สุมหา เรื่องสุมสี่สุมหาเปนเรื่องของเขา เรื่องจริงจังเปนเรื่องของเรา เราเปนผูรับผิด
ชอบสมบัติทั้งหมด เราเอาจุดนั้นนะ 

ในประเทศไทยเริ่มประกาศมานานพอสมควรแลววา ทองคําเรายังไงก็พยายาม
ใหได ๑๐ ตัน ดอลลารจะไดเคียงขางกันไป แตเราคอนขางเชื่อแลวละวาจะได ๑๐ ลาน
นะ ดอลลาร เพราะทองคําเราเวลานี้ก็ยังเหลืออยู ๔ ตันกวา กวาจะถึง ๑๐ ตัน ดอลลาร
เรามันถึง ๗ ลานแลว ทางน้ัน ๑๐ ตัน ทางนี้ฟาดดีไมดีเลย ๑๐ ลานก็ได เอา เลยก็เลย
เถอะ เราไมวาอะไร เหยียบหัวทองคําไปสักหนอย ทําไมชานักทองคํา นี่เปนความสัตย
ความจริงของพี่นองทั้งหลายที่ตั้งจุดหมายปลายทางไวเพื่อชาต ิ ซึ่งเปนที่รักของเราทุก
ทาน จับจุดน้ีอยาใหเคล่ือนคลาด คือทองคําใหได ๑๐ ตันในคราวน้ีนะ    



 ๒ 

หลวงตาไมไดประกาศเกินเลยจากน้ันไป คือไดพิจารณาเรียบรอยแลว ลงจุดนี้ก็
ออกประกาศแลวก็ต้ังจุดน้ีไวตายตัว สวนดอลลารก็เคียงขางกันไป ไมไดแนนอนนัก
ดอลลาร แตทองคําแนทีเดียว เม่ือมันแนท้ังสองก็คือวา ทองคําใหได ๑๐ ตัน ดอลลาร
ใหได ๑๐ ลาน น่ีพอใจ เราพอใจเต็มหัวใจที่เรากําหนดพินิจพิจารณาไวทุกสัดทุกสวน 
เต็มหัวใจแลวออกประกาศพ่ีนองท้ังหลายใหทราบท่ัวถึงกัน ในความสัตยความจริงของ
เราท่ีออกประกาศน้ี ออกมาจากการพิจารณาท่ัวถึงแดนไทยเรารอบหมดแลว ประมวล
ลงในทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารก็คอนขางแนใจวา ยังไงก็เปน ๑๐ ลานแน ๆ  

นี่เปนจุดมุงหมายของพี่นองชาวไทยเรา ท่ีจะลมจมเม่ือไมนานมาน้ี น่ีก็ตางคน
ตางมีความรักชาต ิ ตางคนตางเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน น่ีเราเห็นคุณ
คามาโดยลําดับ น่ีคือจากความรักชาติ หนึ่ง  ความเสียสละ หน่ึง ความพรอมเพรียง
สามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวแหงชาติไทยทั้งชาต ิหนึ่ง รวมแลวเปนผลขึ้นมาเปนลําดับลํา
ดา ไมมีขอบกพรองตรงใดวาเสียหาย จากการท่ีพ่ีนองท้ังหลายนําสมบัติ มีทองคําและ
ดอลลาร ตลอดเงินสดเขาสูคลังหลวงของเราและออกทั่วประเทศไทย ไมปรากฏเปน
ความเสียหายแตอยางใด แมนอยไมเคยม ี นี่เปนความชื่นชมยินดีตามอรรถตามธรรม 
ท่ีหลวงตาไดนําพ่ีนองท้ังหลายดวยความเปนธรรมลวน ๆ แมตัวเองก็ไมเคยมีความ
ของใจ วาไดทําความมัวหมองแกบรรดาพ่ีนองท้ังหลาย ยกน้ิวข้ึนเลยวาหน่ึงบาทไมเคย
ม ีฟงซินะ  

นี่ละเพราะความเปนหวงเปนใยบรรดาพี่นองทั้งหลาย พรอมทั้งความเมตตาที่
ครอบหมด จึงไมเคยที่จะคิดแบงสันปนสวนสมบัติที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมาทั้งทองคํา 
ดอลลาร เงินสด จํานวนสักเทาไรดังท่ีทราบกันน้ีแลว หลวงตาไมเคยแตะเลย ขนาดน้ัน 
นี่เปนความสัตยความจริงที่ไดออกประกาศวาเปนผูนําของพี่นองทั้งหลายตลอดมา เรา
มีความซื่อสัตยสุจริตตอองคศาสดาของเรา องคศาสดาก็สถิตอยูในหัวใจน้ีดวย พุทธ 
ธรรม สงฆ อยูท่ีน่ีดวย เรากราบนอมถึงทานโดยความสัตยความจริง หมอบราบเลยนะ 
ดวยความเคารพเลื่อมใส เทิดทูนสุดขีด แลวนําการดําเนินของพระองคที่ทรงไดผลให
เปนประโยชนแกโลกถึงข้ันเปนศาสดา เรานํารองรอยของทานมาดําเนินเพ่ือนําพ่ีนอง
ทั้งหลายใหไดกาวเดินเพื่อความสวัสดีมงคลแกชาติไทยของเรา ดวยการชวยชาติใน
คราวน้ี 

เพราะฉะนั้นเราจึงทําเต็มเม็ดเต็มหนวย การที่ใครจะมาโจมต ีไอเรื่องดี เรื่องชั่ว 
คนดี คนชั่ว มันมีอยูท่ัวไปในแดนโลกธาตุน้ีมาต้ังดึกดําบรรพกาลไหน ๆ  ดีกับช่ัวมัน
เปนคูเคียงกัน เราจะไปลบลางความชั่วไมได เพราะมันมีอยูของมัน สวนไหนท่ีลบลาง
ได ที่มันมาเกี่ยวของเปนความกระทบกระเทือนกับเรา เราก็ลบลางออกไป สวนใดที่
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เปนธรรมชาติของมันก็ใหมันเปนไปตามความชั่วคนชั่วนั้น ๆ ไป อยาใหเขามาเก่ียว
ของทําลายวงความดีของคนดีทั้งหลาย มีชาติไทยเปนตนของพวกเราซึ่งกําลังนําชาติอยู
เวลาน้ี  

น่ีนับวาเปนมงคลมาโดยลําดับ ขอใหพ่ีนองท้ังหลายไดทราบท่ัวถึงกันวา การที่
พี่นองทั้งหลายมีความรักชาต ิมีความเสียสละ พรอมดวยความสามัคคี รวมเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันนํามหาสมบัติเขาสูคลังหลวงของเราน้ี รูสึกวาไดผลมาเปนลําดับลําดา 
ประกาศกันสุดทายก็คือเม่ือวานน้ี ไดทองคําตั้ง ๕๐๐ กิโล ดอลลารก็ต้ัง ๓๐๐,๐๐๐ นี่
ลวนแลวต้ังแตความเปนมหามงคลแกพ่ีนองชาวไทยเราท้ังส้ินจากความรักชาติ ความ
เสียสละดวยความสามัคคีของพวกเรา แลวตอแตน้ีไปก็ขอใหพากันพยายามใหเขาถึง
จุดหลักชัย คือชัยชนะ ถาถึงจุดน้ันแลว เราชนะแลวซ่ึงความตระหน่ีถ่ีเหนียว ความเห็น
แกตัว ความจืดชืด ถามันมีอยูในใจ เราชนะมันเปนลําดับลําดาแลวดวยรสชาติแหง
ความรักชาติ ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน เปนผลใหปรากฏอยางที่
ทราบอยูเวลาน้ีแหละ 

ตอไปน้ีก็ขอใหทุก ๆ ทานไดอุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวยเพื่อชาติไทย
ของเรา ไมมีใครที่จะมารับผิดชอบชาติไทยของเรา มากนอยไมมี มีแตคนไทยเทานั้น 
ถาชั่วก็รับกรรมกันทั้งประเทศเลย จมกันทั้งประเทศเลย ถาดีก็เดนดวงกันทั้งประเทศ 
น่ีละสมบัติเหลาน้ีออกมาจากนํ้าใจของพ่ีนองชาวไทยเรา จะขึ้นสูความเดนดวงดวยทอง
คํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน และดอลลารจํานวน ๑๐ ลาน สําหรับเงินสดก็ไดประกาศใหพ่ีนอง
ท้ังหลายทราบแลววา เราไดแยกเงินสดน้ีมาซ้ือทองคํา ๙๓๑ ลาน แลวซ้ือดอลลารตอน
ที่มันยังไมครบ ๓ แสน เอามาสัก ๑๐ ลาน จากโครงการชวยชาต ิแลวก็ครบ ๓ แสน
มอบแลว รวมแลวเปนเงินสดท่ีนําเขาสูคลังหลวงเวลาน้ี โดยการซื้อทองคําและดอลลาร 
เปนจํานวนเงินสด ๙๔๑ ลาน อันน้ีเขาสูคลังหลวง 

นอกจากน้ันกระจายท่ัวประเทศไทย พ่ีนองท้ังหลายเดินไปทางไหน พอทราบ
แลวจะเห็นทุกแหงทุกหน ในผลแหงความเสียสละเพือ่ชาติของตน ของพ่ีนองท้ังหลาย 
ไดบริจาคหวานทั่วไปหมดเลย คนทุกขคนจนนี่เรียกวาทั่วประเทศไทย การชวยคนทุกข
คนจนนี้หลวงตาชวยดวยความเปนธรรมลวน ๆ บุคคลผูใดมีความจาํเปนขนาดไหน 
เราจะเอามาทดสอบ จนกระทั่งไดเหตุไดผล ไดหลักไดเกณฑเรียบรอยแลววาควรจะ
สงเคราะหมากนอยเพียงไร ใหติดตอกันใหถึงที่ถึงฐานจริงๆ ไมใชเราชวยสุมสี่สุมหานะ 
เราชวยอยางจริงจัง เมือ่เปนท่ีแนใจแลวควรจะชวยขนาดไหน เอา ชวย ๆ ๆ เปนราย
บุคคล ถูกมัด เชนอยางถูกมัดคอ เปนคนดีแตถูกความช่ัวชาลามกคนช่ัวชาลามกมารีด
มาไถมาคดมาโกงเอาดวยวิธีตาง ๆ ทั้งครอบครัวเหยาเรือนวงศสกุลจะไมมีเหลือเลย 
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เงินจํานวนท่ีวาน้ีเราก็เขาไปชวยเลย ดวยเหตุผลที่ไปสืบถามเรื่องราวชัดเจน
เรียบรอยแลว เราก็ชวย พอชวยเสร็จ ชวยไมใชธรรมดา บางแหงเปนลาน ๆ ก็มีเพราะ
ความจําเปนท่ีหนักมากท่ีสุด ถาไมไดเงินเราชวยนี้เรียกวาจมหมดทั้งโคตรทั้งแซเลย 
พูดตรง ๆ เปนอยางงั้น วงศสกุลน้ันอยูในจดุน้ีหมด ถาฟนไดฟนข้ึนท้ังวงศสกุล ถาจม 
จมไปไดหมด เมื่อเหตุผลกลไกมาถึงตัวของเรา แลวก็ติดตอสืบถามเขาไปถึงตัวจริง ๆ 
จนไดความชัดเจนแลว  สมควรจะสงเคราะหเทานั้น ๆ ทีนี้ก็สงเคราะหเลย  

ถาอยางน้ีแลวไมวามากวานอย สงเคราะหแลวเราจะเงียบไปเลย เราจะไมบอก
วาเราไดสงเคราะหคนนั้นเทานั้น ๆ ไมบอก เพราะเรารักษาศักดิ์ศรีของกันและกัน คน
จนก็มีศักดิ์ศรีดีงาม คนมีก็มีเหมือนกัน เมือ่เปนอยางน้ัน การรักษาศักด์ิศรีซ่ึงกันและ
กันตองเปนหนาที่ของมนุษยที่เห็นใจกัน จะตองปฏิบัติตอกันดวยความราบร่ืนช่ืนใจตอ
ไป ถาหากวาเขาลงทางหนังสือพิมพ ประกาศออกลวงหนาแลวน้ัน เราก็ดูในหนังสือ
พิมพ เสร็จแลวบางทีเราติดตามไปเลย ไปดูสถานท่ีเขาออกหนังสือพิมพวาอยูในท่ีเชน
ไร ไปดูจริงๆ บางทีก็ใหคนติดตามไปด ู 

น่ีละเม่ือชวยแลวเราจะประกาศก็ได ไมประกาศก็ได เพราะเขาออกทางหนังสือ
พิมพแลว สวนบุคคลท่ีไมควรจะประกาศออกช่ือออกนามของเขา เราก็ผานไป ๆ นี้ไม
ใชนอย ๆ นะ นี่ละเงินของพี่นองทั้งหลายเปนประโยชนแกชาติของเรานั่นเอง มีสอง
อยางท่ีเราชวยนะสําหรับคนจน โรงพยาบาล คนไขเจ็บไขไดปวย ไมมีเงินมีทองรักษา 
วิ่งเขาไปหาเรา เราก็ไมเคยปด บอกไดชัดเจนเลยวาแมรายเดียวไมเคยม ี ใครวิ่งเขาไป
หาเรา เรารับเปนคนไขของเรา ๆ ทั่วประเทศไทยนะ โรงพยาบาลไหนก็ตาม ไมใช
ธรรมดานะ โรงพยาบาลไหนก็ตามบอกเรื่องบอกราวมาหาเรา ก็ติดตอกันทันท ีๆ แลว
ติดตอเขาหาโรงพยาบาล หาหมอหาอะไรเรียบรอยแลว ถาเปนคนไขของเรา บอกวา
รอยเปอรเซ็นตเลย ใหเขารักษาทั้งยาทั้งพยาบาลทั้งหมอ ทุกอยางใหเต็มรอย
เปอรเซ็นต พอเสร็จแลวเราจายเงินตูม ๆ ๆ เลย นี่ทุกรายของคนไข  

กรุณาพ่ีนองท้ังหลายทราบ นี่ละเรานําสมบัติซึ่งเปนหัวใจที่รักสงวนมาของพี่
นองท้ังหลายออกชวยเพ่ือนบานกัน เพ่ือนสัตวท้ังหลายดวยกัน ชวยกันมาอยางน้ีตลอด 
น่ีท่ีวาคนทุกขคนจน จากน้ันก็สถานสงเคราะห ไมวาท่ีไหนๆ จําเปนที่ตองสรางให เอา
สราง จากนั้นก็โรงร่ําโรงเรียน โรงเรียนก็บอกวาท่ัวไปเหมือนกัน มีมากมีนอยตางกัน 
หากมีอยูท่ัวไป ชวยโรงร่ําโรงเรียน ไมทราบวากี่สิบหลังนะโรงเรียน จากน้ันก็โรง
พยาบาล โรงพยาบาลน้ีมากย่ิงกวาโรงเรียนเสียอีก อันน้ีก็หลายสิบหลัง ชวยมาตลอด 
ๆ แลวในโรงพยาบาลมีอะไรบาง เครื่องมือแพทยพวกรถพวกรา สถานท่ีท่ีควรจะขยับ
ขยาย เราซ้ือให ๆ บางทีซื้อใหหมดทั้งโรงพยาบาลนั่นเลย ซ้ือท่ีใหม ยกโรงพยาบาลเกา
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เขาไปตั้งปงอยางนี้เลย เราก็ทํา เมื่ออยูในฐานะที่จะควรทําได จากสมบัติท่ีรักสงวนของ
พ่ีนองท้ังหลายน้ันแหละ ออกเฉล่ียเผ่ือแผแกเพ่ือนมนุษยดวยกัน  

โรงพยาบาลน้ีรูสึกวาพิสดารมากนะ เครื่องมือแพทยไมทราบกี่ประเภท รถรานี่
ก็เปนรอยขึ้นไปเลย เพราะเราชวยโรงพยาบาลมานี้เขา ๒๐๐ โรงแลวนะ ชวยมาตลอด
อยางน้ี นี่เรียกวาทางโรงพยาบาล เราสรุปเอาเลยเพียงเทานี้ละ จากน้ันก็ท่ีราชการ เวลา
น้ีก็กําลังจะข้ึนแลวท่ีเรือนจําลาดยาว นี่ก็จะเอาสมบัติซึ่งเปนดวงใจ ท่ีรักสงวนมากของ
พ่ีนองท้ังหลายน่ันละ ออกไปชวยเพ่ือนมนุษยดวยกัน เขาจะอยูในเรือนจําเปนโทษเปน
กรรมก็ตาม แตเขาก็เปนมนุษยเหมือนกัน ยอมมีทางไดทางเสีย มีพักดีพักชั่ว มีสุขมี
ทุกข เหมือนกันกับโลกเรา เวลาน้ีเขาจําเปนอยางน้ัน เราก็ตองชวยในแบบน้ี  

นี่ก็จะเริ่มสรางขึ้นแลวเปนตึกสองหลัง เริ่มแลวนะเวลานี ้ แลวทางราชการมีไม
ทราบก่ีแหงก่ีหน นี่เราพูดเฉพาะลาดยาว ทางเรือนจํามีหลายจังหวัดที่เราชวยนะ ในวง
ราชการ นอกจากน้ันมีท่ัว ๆ ไป กรณุาทราบตามน้ี เงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมา ขอ
ใหเปนที่ภูมิใจเถิดวา หลวงตาบัวน้ีไมทําใหพ่ีนองท้ังหลายเสียใจ ดวยความมัวหมอง
เปนโจรเปนมารตอสมบัติของพี่นองทั้งหลายบริจาคมามากนอย เราไมมี ช้ีน้ิวกันไดเลย
วา แมบาทหน่ึง เราตรง ๆ ขนาดน้ัน เราไมมี เพราะเหตุไร เราทําตอโลกน้ีดวยความ
เมตตาสุดสวน  

ถึงขนาดกอนท่ีเราจะออกประกาศชวยพ่ีนองท้ังหลายน่ี ถึงรองโกกเลยนะ 
เพราะเมืองไทยเราติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง ไปคนเอาสวนใหญมาจากจดุกลางหัวใจ
ของชาติไทยเราออกมาคล่ีคลายดู ติดหนี้เทาไร ๆ ใหลูกศิษยลูกหามาอานใหฟง อาน
แลวจะสลบไสลนะเรา เมืองไทยเรา ๖๒ ลานคน อยูในขายเรียกวาอุงเหย่ียว อุงใหญ ๆ 
คือเขาเปนนายหนี้เรา เหมือนกับอุงเล็บของเหย่ียวใหญ มันกําเมื่อไรก็หมดชาติไทย
ของเรา นี่เรียกวาสงครามเศรษฐกิจ กําเมื่อไรเงียบเลย เวลาน้ีเขายังไมกํา ติดหน้ีขนาด
ไหนก็ตาม เขายังกางเล็บอยู เราอยูใตเล็บเขา เหมือนหัวหน ู เขากําปุบนี้หมดเลย เอา 
พากันดีด นี่แหละเริ่มตนนะ เอา ยังดีดได เขายังไมกํา ใหดีด  

ตั้งแตบัดนั้นหลวงตาไดขึ้นเวทีชวยชาติบานเมืองจนกระทั่งมาบัดนี ้ผลเปนที่พอ
ใจมาเปนลําดับลําดา ไมไดรับความขัดของยุงเหยิงอะไร ดวยการบริจาคของบรรดาพี่
นองท้ังหลาย รวมมือรวมใจกัน มีความราบรื่นดีงามตลอดมา จนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้
และเด๋ียวน้ีก็อยางน้ี เอามาบริจาคนี้ก็เพื่อชาติไทยของเรา ตอไปก็ขอใหพ่ีนองท้ังหลาย
ไดอุตสาหพยายามใหบริจาคตามกําลังศรัทธาของเราท่ีมีมากนอยโดยลําดับไป เชน
เดียวกับเราทํามาแลวไดเปนมหามงคลแกชาติของเราเปนลําดับลําดามา ขอใหพากัน
พยายามอุตสาหตอไป 
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เมื่อถึงจุดนั้นแลว หลวงตาจะไมรบกวนอีกแหละ รบกวนท่ีวาขอน้ันขอน้ี ทุกวัน
น้ีถาเปนโลก เขาพูดแบบโลก ๆ หลวงตาไปไหนนี่เขาจะโจมตีทุกแหงทุกหน หลวงตา
ไปไหน ไปแลวน่ี มันก็เปนความจริงอยางงั้นนะ พอไปที่ไหน “ไหนละทองคํา ไหนละ
ดอลลาร และไหนละเงินสด”ไปที่ไหนมีแตไปทวง เขาโจมตีก็ถูก ถูกสวนของเขา สวน
ของเรา ไหนละทองคํา ก็เปนสวนของเรา ก็เราจะเอาเขาคลังหลวง เขาใจไหมละ ทีนี้ก็
เรียกวาราบร่ืนมาเปนลําดับ เวลาน้ีนะ และเปนที่พอใจ เปนขั้นเปนตอน และยังไมเคย
ปรากฏเปนอุปสรรคขัดของอะไรจากน้ําใจพี่นองชาวไทยที่ทําการกีดการขวาง คนช่ัวอยู
ที่ไหนมันก็ม ี เราอยาเอาเขามาเปนอารมณขัดขวางจิตใจเราเพื่อความเปนคนดีและเพื่อ
ชาติของตน ใหดําเนินตามหนาท่ีของเราตอไป  

เร่ืองคนอยางน้ันเราก็ไมถือสีถือสา ในบานของเราก็ยังมี ในครอบครัวของเราก็
ยังมี บางทีผัวกับเมียทะเลาะกัน ทําไมมันถึงมีอยางน้ัน ผัวไปแอบดูอีหนูละซิ น่ีเห็น
ไหม มันก็ยังขัดกัน แลวเมียไปแอบดูไอหนูละซิ ซึ่งมันขัดตอขนบประเพณี โลกไมยอม
รับกัน ไปทําหาอะไร เม่ือเปนอยางน้ันมันตองทะเลาะกัน น่ีหมายถึงวาคนดีคนช่ัวมันมี
อยูท่ัวไป เด็กเรามีกี่คน มีดีมีชั่วเหมือนกัน ในตัวของเราน้ีอีกเหมือนกัน อวัยวะท้ังหมด
นี้เปนยังไง วันน้ีไมสบาย เจ็บทองบาง ปวดหัว มันก็ยังมีไมดีอยูในน้ัน เราจะไปตําหนิ
ทั่วโลกไมได มันย่ิงมากนะ เรายนเขามาหาสวนใดท่ีเปนความดีจะนําออกทําประโยชน 
ใหเอาสวนน้ันออกเลย ใหพากันจดจําเอาไวอยางน้ีนะ 
 ตอไปน้ีใหพยายามทุกคน เราเห็นผลเปนที่พอใจแลว สมเจตนาของคนไทยทั้ง
ชาติที่รักชาติของตน ดอลลารเปนหัวใจของชาต ิสองจดุน้ีเปนจดุใหญโตมาก พี่นองชาว
ไทยเราทั่วประเทศหายใจเต็มปอดหรือไมเต็มปอด หรือไมมีลมหายใจ ข้ึนอยูกับทอง
คํา ทองคําเปนลมหายใจของชาต ิ จึงขอใหตางคนตางขวนขวายหาลมหายใจคือทองคํา
เขามาสูคลังหลวงของเรา เราจะไดหายใจโลง ถึงไมเต็มปอดก็โลง หายใจสบาย 
 (โยม :ขออนุญาตพิมพหนังสือของหลวงปูเสาร) ก็เทาน้ัน พิจารณากันไปเถอะ 
เราเคารพสุดยอดแลว สองพระองคทาน หลวงปูเสาร หลวงปูม่ัน ทําอะไรที่เปนมงคล
แกเราแลวก็ใหพากันทําเถอะ  ตอไปนี้ใหพร 
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