เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

“คนดี คนชั่วมีอยูทั่วไป”
เขาขนอาหารมาเปนรถ ๆ แจกเด็ก (ชาวบานแถวสวนแสงธรรมมารับแจก
อาหาร) และไดมากกวาธรรมดาดวยซ้าํ เอามากอง ๒๐๕ คนมาที่ หอใหญเสียดวย เขา
ขนมาจากธนาคารชาติ ขนใสรถ เห็นแจกกันอึกทึกจนค่าํ เมือ่ วานนี้ คนมาตั้ง ๒๐๐ กวา
คนจนเลยสมบูรณ
(ลูกศิษยอา นขาวจากหนังสือพิมพ เกีย่ วกับงานมอบทองคําเมือ่ วานนีท้ แ่ี บงก
ชาติ) แลวเขาบอกรวมทองคําและดอลลารกค่ี รัง้ ไดจาํ นวนเทานัน้ เขาบอกหรือเปลา
(ลูกศิษย :บอกครับผม รวมทองคํา ๔๔๕ แทง น้าํ หนัก ๕,๕๖๒.๗๘ กิโลกรัม เงิน
ดอลลาร ๖,๒๗๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐครับ) เออ กรุณาทราบไวตามนี้ เวลานีด้ อลลาร
ไดแลว (ลูกศิษย :จริง ๆ มันตอง ๗ ลานแลวครับ นี่เขาไมไดรวม ๓๐๐,๐๐๐ ดวย)
นัน่ ซิ ก็มนั ๗ ลาน ๆ เราไดประกาศปาง ๆ แลวดวยความสัตยความจริง ความแนใจ
ทําไมออกอยางนี้ ทําใหงงเดี๋ยวนี้ ทีแ่ นกค็ อื ทองคํานะ ใชไหม (ลูกศิษย :ลงใหเกินนิด
หนึง่ ดวย จริง ๕,๕๕๙ กิโลครึ่ง นีบ่ อก ๕,๕๖๒.๗๘ กิโล)
นีเ่ รียกวา คอนไปโดยลําดับทุกอยางนะ คอนก็เรียกวาคอนขางจะถึงจุด จวนเขา
ไปแลว ทองคําเราก็ได ๕ ตันกวาแลว ที่เราตองการ ๑๐ ตัน ๕,๕๕๙ กิโลครึ่ง แตนี้เปน
๕,๕๖๒.๗๘ เอาละผิดนิดหนอยจะเปนอะไรไป หลักความจริงมันก็อยูใ นคลังหมดแลว
สวนดอลลารเราประกาศมาเรื่อย ๆ ๗ ลานกวา แตนม้ี าออก ๖ ลาน ชางหัวมันเถอะ
เขาไมใชหามา เขาไมใชเปนคนเอาใส เขาจดสุม สีส่ มุ หา หูเรามี หูเราดี อยาไปฟงสุมสี่
สุม หา 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 ทางนัน้ ๑๐ ตัน ทางนี้ฟาดดีไมดีเลย ๑๐ ลานก็ได เอา เลยก็เลย
เถอะ เราไมวาอะไร เหยียบหัวทองคําไปสักหนอย ทําไมชานักทองคํา นี่เปนความสัตย
ความจริงของพี่นองทั้งหลายที่ตั้งจุดหมายปลายทางไวเพื่อชาติ ซึ่งเปนที่รักของเราทุก
ทาน จับจุดนีอ้ ยาใหเคลือ่ นคลาด คือทองคําใหได ๑๐ ตันในคราวนีน้ ะ
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หลวงตาไมไดประกาศเกินเลยจากนัน้ ไป คือไดพิจารณาเรียบรอยแลว ลงจุดนี้ก็
ออกประกาศแลวก็ตง้ั จุดนีไ้ วตายตัว สวนดอลลารกเ็ คียงขางกันไป ไมไดแนนอนนัก
ดอลลาร แตทองคําแนทเี ดียว เมือ่ มันแนทง้ั สองก็คอื วา ทองคําใหได ๑๐ ตัน ดอลลาร
ใหได ๑๐ ลาน นีพ่ อใจ เราพอใจเต็มหัวใจที่เรากําหนดพินิจพิจารณาไวทุกสัดทุกสวน
เต็มหัวใจแลวออกประกาศพีน่ อ งทัง้ หลายใหทราบทัว่ ถึงกัน ในความสัตยความจริงของ
เราทีอ่ อกประกาศนี้ ออกมาจากการพิจารณาทัว่ ถึงแดนไทยเรารอบหมดแลว ประมวล
ลงในทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน ดอลลารกค็ อ นขางแนใจวา ยังไงก็เปน ๑๐ ลานแน ๆ
นี่เปนจุดมุงหมายของพี่นองชาวไทยเรา ทีจ่ ะลมจมเมือ่ ไมนานมานี้ นีก่ ต็ า งคน
ตางมีความรักชาติ ตางคนตางเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน นีเ่ ราเห็นคุณ
คามาโดยลําดับ นีค่ อื จากความรักชาติ หนึ่ง ความเสียสละ หนึง่ ความพรอมเพรียง
สามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวแหงชาติไทยทั้งชาติ หนึ่ง รวมแลวเปนผลขึ้นมาเปนลําดับลํา
ดา ไมมีขอบกพรองตรงใดวาเสียหาย จากการทีพ่ น่ี อ งทัง้ หลายนําสมบัติ มีทองคําและ
ดอลลาร ตลอดเงินสดเขาสูคลังหลวงของเราและออกทั่วประเทศไทย ไมปรากฏเปน
ความเสียหายแตอยางใด แมนอยไมเคยมี นี่เปนความชื่นชมยินดีตามอรรถตามธรรม
ทีห่ ลวงตาไดนาํ พีน่ อ งทัง้ หลายดวยความเปนธรรมลวน ๆ แมตวั เองก็ไมเคยมีความ
ของใจ วาไดทาํ ความมัวหมองแกบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลาย ยกนิว้ ขึน้ เลยวาหนึง่ บาทไมเคย
มี ฟงซินะ
นี่ละเพราะความเปนหวงเปนใยบรรดาพี่นองทั้งหลาย พรอมทั้งความเมตตาที่
ครอบหมด จึงไมเคยที่จะคิดแบงสันปนสวนสมบัติที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมาทั้งทองคํา
ดอลลาร เงินสด จํานวนสักเทาไรดังทีท่ ราบกันนีแ้ ลว หลวงตาไมเคยแตะเลย ขนาดนัน้
นี่เปนความสัตยความจริงที่ไดออกประกาศวาเปนผูนําของพี่นองทั้งหลายตลอดมา เรา
มีความซื่อสัตยสุจริตตอองคศาสดาของเรา องคศาสดาก็สถิตอยูใ นหัวใจนีด้ ว ย พุทธ
ธรรม สงฆ อยูท น่ี ด่ี ว ย เรากราบนอมถึงทานโดยความสัตยความจริง หมอบราบเลยนะ
ดวยความเคารพเลื่อมใส เทิดทูนสุดขีด แลวนําการดําเนินของพระองคที่ทรงไดผลให
เปนประโยชนแกโลกถึงขัน้ เปนศาสดา เรานํารองรอยของทานมาดําเนินเพือ่ นําพีน่ อ ง
ทั้งหลายใหไดกาวเดินเพื่อความสวัสดีมงคลแกชาติไทยของเรา ดวยการชวยชาติใน
คราวนี้
เพราะฉะนั้นเราจึงทําเต็มเม็ดเต็มหนวย การที่ใครจะมาโจมตี ไอเรื่องดี เรื่องชั่ว
คนดี คนชั่ว มันมีอยูท ว่ั ไปในแดนโลกธาตุนม้ี าตัง้ ดึกดําบรรพกาลไหน ๆ ดีกบั ชัว่ มัน
เปนคูเคียงกัน เราจะไปลบลางความชั่วไมได เพราะมันมีอยูของมัน สวนไหนทีล่ บลาง
ได ที่มันมาเกี่ยวของเปนความกระทบกระเทือนกับเรา เราก็ลบลางออกไป สวนใดที่
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เปนธรรมชาติของมันก็ใหมันเปนไปตามความชั่วคนชั่วนั้น ๆ ไป อยาใหเขามาเกีย่ ว
ของทําลายวงความดีของคนดีทั้งหลาย มีชาติไทยเปนตนของพวกเราซึ่งกําลังนําชาติอยู
เวลานี้
นีน่ บั วาเปนมงคลมาโดยลําดับ ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดทราบทัว่ ถึงกันวา การที่
พี่นองทั้งหลายมีความรักชาติ มีความเสียสละ พรอมดวยความสามัคคี รวมเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันนํามหาสมบัตเิ ขาสูค ลังหลวงของเรานี้
รูส กึ วาไดผลมาเปนลําดับลําดา
ประกาศกันสุดทายก็คอื เมือ่ วานนี้ ไดทองคําตั้ง ๕๐๐ กิโล ดอลลารกต็ ง้ั ๓๐๐,๐๐๐ นี่
ลวนแลวตัง้ แตความเปนมหามงคลแกพน่ี อ งชาวไทยเราทัง้ สิน้ จากความรักชาติ ความ
เสียสละดวยความสามัคคีของพวกเรา แลวตอแตนไ้ี ปก็ขอใหพากันพยายามใหเขาถึง
จุดหลักชัย คือชัยชนะ ถาถึงจุดนัน้ แลว เราชนะแลวซึง่ ความตระหนีถ่ เ่ี หนียว ความเห็น
แกตวั ความจืดชืด ถามันมีอยูใ นใจ เราชนะมันเปนลําดับลําดาแลวดวยรสชาติแหง
ความรักชาติ ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกนั เปนผลใหปรากฏอยางที่
ทราบอยูเ วลานีแ้ หละ
ตอไปนีก้ ข็ อใหทกุ ๆ ทานไดอุตสาหพยายามเต็มเม็ดเต็มหนวยเพื่อชาติไทย
ของเรา ไมมีใครที่จะมารับผิดชอบชาติไทยของเรา มากนอยไมมี มีแตคนไทยเทานั้น
ถาชั่วก็รับกรรมกันทั้งประเทศเลย จมกันทั้งประเทศเลย ถาดีก็เดนดวงกันทั้งประเทศ
นีล่ ะสมบัตเิ หลานีอ้ อกมาจากน้าํ ใจของพีน่ อ งชาวไทยเรา จะขึ้นสูความเดนดวงดวยทอง
คําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน และดอลลารจาํ นวน ๑๐ ลาน สําหรับเงินสดก็ไดประกาศใหพน่ี อ ง
ทัง้ หลายทราบแลววา เราไดแยกเงินสดนีม้ าซือ้ ทองคํา ๙๓๑ ลาน แลวซือ้ ดอลลารตอน
ที่มันยังไมครบ ๓ แสน เอามาสัก ๑๐ ลาน จากโครงการชวยชาติ แลวก็ครบ ๓ แสน
มอบแลว รวมแลวเปนเงินสดทีน่ าํ เขาสูค ลังหลวงเวลานี้ โดยการซื้อทองคําและดอลลาร
เปนจํานวนเงินสด ๙๔๑ ลาน อันนีเ้ ขาสูค ลังหลวง
นอกจากนัน้ กระจายทัว่ ประเทศไทย พีน่ อ งทัง้ หลายเดินไปทางไหน พอทราบ
แลวจะเห็นทุกแหงทุกหน ในผลแหงความเสียสละเพือ่ ชาติของตน ของพีน่ อ งทัง้ หลาย
ไดบริจาคหวานทั่วไปหมดเลย คนทุกขคนจนนี่เรียกวาทั่วประเทศไทย การชวยคนทุกข
คนจนนี้หลวงตาชวยดวยความเปนธรรมลวน ๆ บุคคลผูใ ดมีความจําเปนขนาดไหน
เราจะเอามาทดสอบ จนกระทั่งไดเหตุไดผล ไดหลักไดเกณฑเรียบรอยแลววาควรจะ
สงเคราะหมากนอยเพียงไร ใหติดตอกันใหถึงที่ถึงฐานจริงๆ ไมใชเราชวยสุมสี่สุมหานะ
เราชวยอยางจริงจัง เมือ่ เปนทีแ่ นใจแลวควรจะชวยขนาดไหน เอา ชวย ๆ ๆ เปนราย
บุคคล ถูกมัด เชนอยางถูกมัดคอ เปนคนดีแตถกู ความชัว่ ชาลามกคนชัว่ ชาลามกมารีด
มาไถมาคดมาโกงเอาดวยวิธตี า ง ๆ ทั้งครอบครัวเหยาเรือนวงศสกุลจะไมมีเหลือเลย
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เงินจํานวนทีว่ า นีเ้ ราก็เขาไปชวยเลย ดวยเหตุผลที่ไปสืบถามเรื่องราวชัดเจน
เรียบรอยแลว เราก็ชวย พอชวยเสร็จ ชวยไมใชธรรมดา บางแหงเปนลาน ๆ ก็มีเพราะ
ความจําเปนทีห่ นักมากทีส่ ดุ
ถาไมไดเงินเราชวยนี้เรียกวาจมหมดทั้งโคตรทั้งแซเลย
พูดตรง ๆ เปนอยางงั้น วงศสกุลนัน้ อยูใ นจุดนีห้ มด ถาฟน ไดฟน ขึน้ ทัง้ วงศสกุล ถาจม
จมไปไดหมด เมื่อเหตุผลกลไกมาถึงตัวของเรา แลวก็ติดตอสืบถามเขาไปถึงตัวจริง ๆ
จนไดความชัดเจนแลว สมควรจะสงเคราะหเทานั้น ๆ ทีนี้ก็สงเคราะหเลย
ถาอยางนีแ้ ลวไมวา มากวานอย สงเคราะหแลวเราจะเงียบไปเลย เราจะไมบอก
วาเราไดสงเคราะหคนนั้นเทานั้น ๆ ไมบอก เพราะเรารักษาศักดิ์ศรีของกันและกัน คน
จนก็มีศักดิ์ศรีดีงาม คนมีก็มีเหมือนกัน เมือ่ เปนอยางนัน้ การรักษาศักดิศ์ รีซง่ึ กันและ
กันตองเปนหนาที่ของมนุษยที่เห็นใจกัน จะตองปฏิบตั ติ อ กันดวยความราบรืน่ ชืน่ ใจตอ
ไป ถาหากวาเขาลงทางหนังสือพิมพ ประกาศออกลวงหนาแลวนัน้ เราก็ดูในหนังสือ
พิมพ เสร็จแลวบางทีเราติดตามไปเลย ไปดูสถานทีเ่ ขาออกหนังสือพิมพวา อยูใ นทีเ่ ชน
ไร ไปดูจริงๆ บางทีก็ใหคนติดตามไปดู
นีล่ ะเมือ่ ชวยแลวเราจะประกาศก็ได ไมประกาศก็ได เพราะเขาออกทางหนังสือ
พิมพแลว สวนบุคคลทีไ่ มควรจะประกาศออกชือ่ ออกนามของเขา เราก็ผานไป ๆ นี้ไม
ใชนอ ย ๆ นะ นี่ละเงินของพี่นองทั้งหลายเปนประโยชนแกชาติของเรานั่นเอง มีสอง
อยางทีเ่ ราชวยนะสําหรับคนจน โรงพยาบาล คนไขเจ็บไขไดปวย ไมมีเงินมีทองรักษา
วิ่งเขาไปหาเรา เราก็ไมเคยปด บอกไดชัดเจนเลยวาแมรายเดียวไมเคยมี ใครวิ่งเขาไป
หาเรา เรารับเปนคนไขของเรา ๆ ทั่วประเทศไทยนะ โรงพยาบาลไหนก็ตาม ไมใช
ธรรมดานะ โรงพยาบาลไหนก็ตามบอกเรื่องบอกราวมาหาเรา ก็ติดตอกันทันที ๆ แลว
ติดตอเขาหาโรงพยาบาล หาหมอหาอะไรเรียบรอยแลว ถาเปนคนไขของเรา บอกวา
รอยเปอรเซ็นตเลย
ใหเขารักษาทั้งยาทั้งพยาบาลทั้งหมอ
ทุกอยางใหเต็มรอย
เปอรเซ็นต พอเสร็จแลวเราจายเงินตูม ๆ ๆ เลย นี่ทุกรายของคนไข
กรุณาพีน่ อ งทัง้ หลายทราบ นี่ละเรานําสมบัติซึ่งเปนหัวใจที่รักสงวนมาของพี่
นองทัง้ หลายออกชวยเพือ่ นบานกัน เพือ่ นสัตวทง้ั หลายดวยกัน ชวยกันมาอยางนีต้ ลอด
นีท่ ว่ี า คนทุกขคนจน จากนัน้ ก็สถานสงเคราะห ไมวา ทีไ่ หนๆ จําเปนที่ตองสรางให เอา
สราง จากนั้นก็โรงร่ําโรงเรียน โรงเรียนก็บอกวาทัว่ ไปเหมือนกัน มีมากมีนอ ยตางกัน
หากมีอยูท ว่ั ไป ชวยโรงร่ําโรงเรียน ไมทราบวากี่สิบหลังนะโรงเรียน จากนัน้ ก็โรง
พยาบาล โรงพยาบาลนีม้ ากยิง่ กวาโรงเรียนเสียอีก อันนีก้ ห็ ลายสิบหลัง ชวยมาตลอด
ๆ แลวในโรงพยาบาลมีอะไรบาง เครื่องมือแพทยพวกรถพวกรา สถานทีท่ ค่ี วรจะขยับ
ขยาย เราซือ้ ให ๆ บางทีซื้อใหหมดทั้งโรงพยาบาลนั่นเลย ซือ้ ทีใ่ หม ยกโรงพยาบาลเกา
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เขาไปตั้งปงอยางนี้เลย เราก็ทํา เมื่ออยูในฐานะที่จะควรทําได จากสมบัตทิ ร่ี กั สงวนของ
พีน่ อ งทัง้ หลายนัน้ แหละ ออกเฉลีย่ เผือ่ แผแกเพือ่ นมนุษยดว ยกัน
โรงพยาบาลนีร้ สู กึ วาพิสดารมากนะ เครื่องมือแพทยไมทราบกี่ประเภท รถรานี่
ก็เปนรอยขึ้นไปเลย เพราะเราชวยโรงพยาบาลมานี้เขา ๒๐๐ โรงแลวนะ ชวยมาตลอด
อยางนี้ นี่เรียกวาทางโรงพยาบาล เราสรุปเอาเลยเพียงเทานี้ละ จากนัน้ ก็ทร่ี าชการ เวลา
นีก้ ก็ าํ ลังจะขึน้ แลวทีเ่ รือนจําลาดยาว นี่ก็จะเอาสมบัติซึ่งเปนดวงใจ ทีร่ กั สงวนมากของ
พีน่ อ งทัง้ หลายนัน่ ละ ออกไปชวยเพือ่ นมนุษยดว ยกัน เขาจะอยูในเรือนจําเปนโทษเปน
กรรมก็ตาม แตเขาก็เปนมนุษยเหมือนกัน ยอมมีทางไดทางเสีย มีพักดีพักชั่ว มีสุขมี
ทุกข เหมือนกันกับโลกเรา เวลานีเ้ ขาจําเปนอยางนัน้ เราก็ตอ งชวยในแบบนี้
นี่ก็จะเริ่มสรางขึ้นแลวเปนตึกสองหลัง เริ่มแลวนะเวลานี้ แลวทางราชการมีไม
ทราบกีแ่ หงกีห่ น นี่เราพูดเฉพาะลาดยาว ทางเรือนจํามีหลายจังหวัดที่เราชวยนะ ในวง
ราชการ นอกจากนัน้ มีทว่ั ๆ ไป กรุณาทราบตามนี้ เงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมา ขอ
ใหเปนที่ภูมิใจเถิดวา หลวงตาบัวนีไ้ มทาํ ใหพน่ี อ งทัง้ หลายเสียใจ ดวยความมัวหมอง
เปนโจรเปนมารตอสมบัติของพี่นองทั้งหลายบริจาคมามากนอย เราไมมี ชีน้ ว้ิ กันไดเลย
วา แมบาทหนึง่ เราตรง ๆ ขนาดนัน้ เราไมมี เพราะเหตุไร เราทําตอโลกนีด้ ว ยความ
เมตตาสุดสวน
ถึงขนาดกอนทีเ่ ราจะออกประกาศชวยพีน่ อ งทัง้ หลายนี่
ถึงรองโกกเลยนะ
เพราะเมืองไทยเราติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง ไปคนเอาสวนใหญมาจากจุดกลางหัวใจ
ของชาติไทยเราออกมาคลีค่ ลายดู ติดหนี้เทาไร ๆ ใหลกู ศิษยลกู หามาอานใหฟง อาน
แลวจะสลบไสลนะเรา เมืองไทยเรา ๖๒ ลานคน อยูใ นขายเรียกวาอุง เหยีย่ ว อุง ใหญ ๆ
คือเขาเปนนายหนี้เรา เหมือนกับอุง เล็บของเหยีย่ วใหญ มันกําเมื่อไรก็หมดชาติไทย
ของเรา นี่เรียกวาสงครามเศรษฐกิจ กําเมื่อไรเงียบเลย เวลานีเ้ ขายังไมกาํ ติดหนีข้ นาด
ไหนก็ตาม เขายังกางเล็บอยู เราอยูใตเล็บเขา เหมือนหัวหนู เขากําปุบนี้หมดเลย เอา
พากันดีด นี่แหละเริ่มตนนะ เอา ยังดีดได เขายังไมกํา ใหดดี
ตั้งแตบัดนั้นหลวงตาไดขึ้นเวทีชวยชาติบานเมืองจนกระทั่งมาบัดนี้ ผลเปนที่พอ
ใจมาเปนลําดับลําดา ไมไดรับความขัดของยุงเหยิงอะไร ดวยการบริจาคของบรรดาพี่
นองทัง้ หลาย รวมมือรวมใจกัน มีความราบรื่นดีงามตลอดมา จนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้
และเดีย๋ วนีก้ อ็ ยางนี้ เอามาบริจาคนี้ก็เพื่อชาติไทยของเรา ตอไปก็ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลาย
ไดอตุ สาหพยายามใหบริจาคตามกําลังศรัทธาของเราทีม่ มี ากนอยโดยลําดับไป เชน
เดียวกับเราทํามาแลวไดเปนมหามงคลแกชาติของเราเปนลําดับลําดามา ขอใหพากัน
พยายามอุตสาหตอ ไป
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เมื่อถึงจุดนั้นแลว หลวงตาจะไมรบกวนอีกแหละ รบกวนทีว่ า ขอนัน้ ขอนี้ ทุกวัน
นีถ้ า เปนโลก เขาพูดแบบโลก ๆ หลวงตาไปไหนนี่เขาจะโจมตีทุกแหงทุกหน หลวงตา
ไปไหน ไปแลวนี่ มันก็เปนความจริงอยางงั้นนะ พอไปที่ไหน “ไหนละทองคํา ไหนละ
ดอลลาร และไหนละเงินสด”ไปที่ไหนมีแตไปทวง เขาโจมตีก็ถูก ถูกสวนของเขา สวน
ของเรา ไหนละทองคํา ก็เปนสวนของเรา ก็เราจะเอาเขาคลังหลวง เขาใจไหมละ ทีนี้ก็
เรียกวาราบรืน่ มาเปนลําดับ เวลานีน้ ะ และเปนที่พอใจ เปนขั้นเปนตอน และยังไมเคย
ปรากฏเปนอุปสรรคขัดของอะไรจากน้ําใจพี่นองชาวไทยที่ทําการกีดการขวาง คนชัว่ อยู
ที่ไหนมันก็มี เราอยาเอาเขามาเปนอารมณขัดขวางจิตใจเราเพื่อความเปนคนดีและเพื่อ
ชาติของตน ใหดาํ เนินตามหนาทีข่ องเราตอไป
เรือ่ งคนอยางนัน้ เราก็ไมถอื สีถอื สา ในบานของเราก็ยงั มี ในครอบครัวของเราก็
ยังมี บางทีผวั กับเมียทะเลาะกัน ทําไมมันถึงมีอยางนัน้ ผัวไปแอบดูอหี นูละ ซิ นีเ่ ห็น
ไหม มันก็ยังขัดกัน แลวเมียไปแอบดูไอหนูละ ซิ ซึ่งมันขัดตอขนบประเพณี โลกไมยอม
รับกัน ไปทําหาอะไร เมือ่ เปนอยางนัน้ มันตองทะเลาะกัน นีห่ มายถึงวาคนดีคนชัว่ มันมี
อยูท ว่ั ไป เด็กเรามีกี่คน มีดีมีชั่วเหมือนกัน ในตัวของเรานีอ้ กี เหมือนกัน อวัยวะทัง้ หมด
นี้เปนยังไง วันนีไ้ มสบาย เจ็บทองบาง ปวดหัว มันก็ยงั มีไมดอี ยูใ นนัน้ เราจะไปตําหนิ
ทั่วโลกไมได มันยิง่ มากนะ เรายนเขามาหาสวนใดทีเ่ ปนความดีจะนําออกทําประโยชน
ใหเอาสวนนัน้ ออกเลย ใหพากันจดจําเอาไวอยางนีน้ ะ
ตอไปนีใ้ หพยายามทุกคน เราเห็นผลเปนที่พอใจแลว สมเจตนาของคนไทยทั้ง
ชาติที่รักชาติของตน ดอลลารเปนหัวใจของชาติ สองจุดนีเ้ ปนจุดใหญโตมาก พี่นองชาว
ไทยเราทั่วประเทศหายใจเต็มปอดหรือไมเต็มปอด หรือไมมลี มหายใจ ขึน้ อยูก บั ทอง
คํา ทองคําเปนลมหายใจของชาติ จึงขอใหตา งคนตางขวนขวายหาลมหายใจคือทองคํา
เขามาสูคลังหลวงของเรา เราจะไดหายใจโลง ถึงไมเต็มปอดก็โลง หายใจสบาย
(โยม :ขออนุญาตพิมพหนังสือของหลวงปูเ สาร) ก็เทานัน้ พิจารณากันไปเถอะ
เราเคารพสุดยอดแลว สองพระองคทาน หลวงปูเสาร หลวงปูม น่ั ทําอะไรที่เปนมงคล
แกเราแลวก็ใหพากันทําเถอะ ตอไปนี้ใหพร
www.Luangta.or.th หรือ www.Luangta.com

