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กอนฉัน 

 ดอลลารได ๑,๑๓๓ ดอลล ทองคําได ๑๑ บาท ๕๕ สตางค รวมทองคําที่ได
แลวหลังจากการมอบมาเรียบรอยน้ัน เวลาน้ีไดทองคํา ๑๑ กิโล ๑๙ บาท ๗๗ สตางค 
ดอลลารได ๒๔,๖๕๓ ดอลล ที่ไดหลังจากมอบเรียบรอยแลว เวลาน้ีไดเพ่ิมเขามาอีกถึง
เม่ือวานน้ี ๑๑ กิโล ๑๙ บาท ๗๗ สตางค สวนดอลลารได ๒๔,๖๕๓ ดอลล กรุณา
ทราบตามนี ้จะเขยิบขึ้นเรื่อย ๆ นะ ทีนี้เรงเครื่อง เรงเรื่อยเลย 
  

หลังฉัน 
 ประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบโดยลําดับๆ ไปนะ ประกาศประจําวันในระยะที่
หลวงตาอยูท่ีน่ี จะประกาศประจําวันใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกัน เวลานี้เราได ตั้งแต
มอบทองคําเรียบรอยแลว มาไดเพิ่มทีหลังอีก ๑๑ กิโล ๑๙ บาท ๗๗ สตางค วันท่ี ๒๐ 
เม่ือวานน้ี ตอไปเราก็คืบหนาเรื่อย แลวจะเริ่มเรงเครื่องไปเรื่อย ๆ ละ ทองคํากับ
ดอลลารหนุนเขาเร่ือยสูจุดสําคัญ ๆ ท่ีต้ังไวเรียบรอยแลว คือทองคําใหได ๑๐ ตันคราว
น้ี นี้เปนชีวิตจิตใจของเรารวมอยูตรงนั้นหมดในทองคํา ๑๐ ตัน แลวเคียงขางก็
ดอลลาร ๑๐ ลาน อันน้ีรองกันลงมา 

สําหรับทองคําเปนหนึ่งทีเดียว ขาดนิดหน่ึงแสดงวา พี่นองชาวไทยเรานี้ขาดเทา
กัน เชนสมมุติวาขาดไปสักก่ีกิโล ก็พ่ีนองชาวไทยเราทุกคนๆ ก็จะไมเต็มบาท ขาดไป
สองกิโลสามกิโลดวยกันหมด แมแตหลวงตาบัวดีไมดีเปนหัวหนาขาดมากกวาเพ่ือน
ดวย ทานท้ังหลายอยากใหหลวงตาบัวขาดมากกวาเพ่ือนหรือ หลวงตาบัวมีเพียง ๕๐ 
สตางค คือไมเต็มบาท ไดเพียง ๕๐ สตางค ทั้ง ๆ ที่เปนหัวหนา พ่ีนองท้ังหลายขาด
คนละขาดคนละ ๒ บาท ๓ สลึง ขาดทุกคน แมแตหมู หมา เปด ไกขาดหมด ในวง
บานของเราขาดหมด  เขาไปในครัวดีไมดีหมอก็แตก ขาดอีก ขาดไปหมด 

ถาทองคําไดขาด ๑๐ ตันคราวนี้เรียกวาขาดมากที่สุดเลย พอเต็มปงนี่กระเทือน
ทั่วประเทศไทย หลวงตาไดพิจารณาเรียบรอยแลว จึงมาประกาศใหพ่ีนองท้ังหลาย
ทราบ จุดสําคัญแหงชาติไทยของเราอยูจุดนี้ในคราวที่ชวยชาติปจจุบัน ยังไงอยาใหผิด
ใหพลาดไปไดเลยนะ เอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหไดประกาศกองข้ึนมาวา เมืองไทย



 ๒

เราไมเคยไดชวยชาติตัวเองเวลาขับขันเชนนี้ คราวนี้ไดชวยแลวทั้งประเทศ และเครื่อง
หมายแหงการชวยชาติเปนจดุท่ีหมายคืออะไร คือทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน น้ีคือหัวใจ
ของชาติเรา ถาขาดน้ีนิดหน่ึง ๆ ลมหายใจของเราทั้งประเทศขาดไปดวยกันหมด  

ทานเห็นสําคัญหรือไมสําคัญ เรื่องนี้สําคัญมากนะ สําคัญมากท่ีสุด คนทั้ง
ประเทศหัวใจอยูในจุดเดียวคือทองคํา นี้คือเปนหลักประกันชาติไทยของเรา ก็เรียนให
พ่ีนองท้ังหลายทราบแลว ถาไมมีอันน้ีแลว อะไรไมมีความหมายนะ อันน้ีเปนจดุสําคัญ 
ประกันไวเลย การติดหนี้ติดสิน หรือการซื้อการขายอันนี้เปนเครื่องประกัน ซ้ือขายกัน
ไดสะดวก ๆ เพราะมีเครื่องประกันตัว นี่ก็เครื่องประกันตัวของเราก็มีอยูเทาที่มีนี่แหละ 
แตเวลาน้ีรูสึกยังบกพรองอยูมาก เพราะฉะน้ันหลวงตาจึงไดประกาศใหพ่ีนองท้ังหลาย
ทราบ  หลังจากไปดูคลังหลวงเรียบรอยแลว คือไปดูทองคํามาเรียบรอยแลว ถาม 
ประเทศไหน ทองคําเราเอาไปไวประกันที่ไหนบางๆ เราถามซอกแซกทุกอยางเพ่ือจะ
เอาเหตุเอาผล 

เมื่อทราบออกมาแลวก็เปนความจริงดังที่ถามไปเลย ถามเขาก็ตอบตามน้ันเลย 
เมืองนั้น ๆ เทาไร เมืองน้ันไดไปฝากไวเทาไร เมืองนั้นฝากไวเทานั้น เมืองน้ันฝากไว
เทานั้น นั่นเห็นไหมละ เปนอยางท่ีถามจรงิ ๆ แลวยอนเขามาหาเมืองไทยเราเวลาน้ีมี
เทาไร บอกวามีเทาน้ัน ใจเราหายวูบ ยุบลงเลย น่ีออกมาถึงไดประกาศใหพ่ีนองท้ัง
หลายทราบ ที่ไหน ๆ ก็เมืองไทยเราเปนหลัก แยกไปทางไหน ๆ เมืองไทยเราตองเปน
ตัวประกัน น้ีมาขัดกับตัวประกันบกพรองมากอยางน้ีไมสมควรอยางย่ิง เพราะฉะนั้น 
เราจึงสรางหรือเสริมเครื่องประกันของเรา คือทองคําน้ีใหไดอยางท่ีวา ได ๑๐ ตัน เรา
พิจารณาแลว ถาได ๑๐ ตัน หายใจโลงทั่วประเทศไทย แมไมเต็มปอดก็หายใจโลงนะ 
ถาขาดไปแลว หายใจฟกแฟก ๆ ละซิ ดีไมดีไปยืมจมูกสัตวมาหายใจ คนไปอาศัยจมูก
สัตวมาหายใจใชไมไดนะ เขามีดีกรียิ่งกวาเรา ไปยืมจมูกเขามาหายใจใชไมไดนะ ใหเขา
มาหายใจกับเราถึงถูก 
 เวลาน้ีดอลลารท่ีฝากไวเรียบรอยแลว ๗ ลาน ๒ แสน แตอยางไรก็มุงหมายที่จะ
เขาจุดท่ีวาใหได ๑๐ ลาน เมื่อทองคําเขาถึง ๑๐ ตันเมื่อไร ดอลลารเราคอนขางแนใจวา
จะไมตํ่ากวา ๑๐ ลานแหละ หากวาขาดเทาไรเราก็เที่ยวหาออดเอาตามนี ้ ใหไดเต็ม 
สวนทองคํา ๑๐ ตันนั้น ตางคนตางบุกดวยกัน ไมมีใครออดใคร ตางคนตางบุกใหได 
๑๐ ตัน สวนดอลลารขาด ๑๐ ลานเทาไร หลวงตาไปเท่ียวหาออดเอาตามบริเวณน้ี
แหละ ไมเอาไกลที่ไหน เทาน้ีก็พอแลวแหละ ใหต้ังอกต้ังใจพ่ีนองท้ังหลายนะ 

เวลานี้จุดของเราตั้งไวแลว ๑๐ ตัน ใหตางคนตางเดินกาวเขาไป ๆ ในนํ้าใจแหง
ชาติไทยของเรารักชาต ิจะประกาศกองขึ้นในทองคํา ๑๐ ตัน แลวดอลลาร ๑๐ ลาน  นี่
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เปนน้ําใจของชาติไทยเราที่ประกาศกองขึ้นมาดวยความรักชาติ รักดวยทองคํานํ้าหนัก 
๑๐ ตันท่ีหัวหนาไดคิดอานเรียบรอยแลว ประกาศออกมา ปฏิบัติตามนั้นไดตรงเปง ๆ 
หัวหนาก็รักชาติ พี่นองทั้งหลาย บริษัทบริวารก็รักชาต ิความรักชาติเปนสิ่งที่จะหนุนมา
แหงความแนนหนามั่นคงและความเจริญรุงเรืองตอไป ความไมเอาไหนไมไดเรื่องนะ 
ไมมีความหมาย อยาเอามาใชในเมืองไทยของเรา  

เมืองไทยของเรารับผิดชอบตัวเองทุกคนเลย เอาขอบเขตจักรวาลแหงอาณาเขต
ของเมืองไทยเราเปนขอบเขตรับผิดชอบของเรา เพราะฉะน้ันจึงเอาใหจริงจงัทุกคน 
คราวน้ีเปนคราวสําคัญทีเดียว เมืองนอกตาเขาจองเขามาหาเมืองไทยเราหมด เขาจะดู
เรา เปนยังไงเมืองไทยนี ้ เสียงลั่นทั่วประเทศมาไดหลายปแลววาชวยชาต ิๆ ชวยกันยัง
ไง วาชวยดวยทองคํา ดอลลาร เงินสด เขาก็จองมาจดุน้ี จุดแรกที่สุดก็คือทองคํา 
เพราะเราไดประกาศกองมาตลอด เขาจะดูจดุน้ี น่ีเมืองนอกนะ ผลพลอยไดก็คือความ
ชมเชยสรรเสริญวาเมืองไทยเราเปนเมืองที่แนนหนามั่นคง เปนเมืองที่รักชาติ บํารุง
รักษาชาติตนเอง บกพรองตรงไหนพรอมกันชวยเหลือกันขึ้นมา หนุนจนกระทั่งถึงเต็ม
เม็ดเต็มหนวยตามที่ตองการของชาต ิ 

ใหจบัอันน้ีเอาไว อยาเฉ่ือยชาไมไดนะ เสียหายมาก เวลาน้ีเมืองไทยเราเปน
เวลาที่เอาจริงเอาจังตอชาติของตน รับผิดชอบชาติของตนอยางเขมงวดกวดขัน ใครมา
แตะไมไดดวยความนินทากาเล ถาเราใหเต็มเม็ดเต็มหนวย แตถาไมเต็มเม็ดเต็มหนวย 
เขาตําหนิติเตียนจะไปวาเขาไมไดนะ เราเลว เขาตําหนิวาเลวจะผิดไปไหน น่ัน เมื่อเราดี
อยูแลวตามความมุงหมายน้ี เอา ใครมาตําหนิติเตียนก็ตาม ใหมันยกโคตรมาเลย 
หลวงตาบัวนี้ก็จะเอาโคตรเมืองไทยเราซัดกันเลยใหมันตกทะเล เมืองไทยเรามีกี่โคตร 
๖๒ ลานคนน้ีมีหลายโคตร  

เพียงหลวงตาบัวเวลาน้ีมีเหลืออยู ๑๐ คน ลูกของพอของแมทั้งโคตรทั้งแซ นี้จะ
ยกมาหมดทั้งโคตรแซ แลวจะประกาศกองใหเขาทราบ พวกน้ัน สูมีหมาก่ีตัว มีไกกี่ตัว 
ประกาศใหมาหมด กูจะยกโคตรแซไปฟาดพวกนั้นใหมันตกทะเล มันมาตําหนิหาเร่ือง
อะไร อันนี้พูดทั้งผิดทั้งถูก พูดไปหลงลืมไป ๆ เด๋ียวน้ี พูดจบัหนาใสหลัง จับหลังใส
หนาแลวเวลาน้ี แตน้ีเวลาถึงกาลจะพูดก็พูด อะไรยังเหลืออยูเอาออกมา ขาดไปแลวตก
ไปชางหัวมัน น่ีก็กรุณาพ่ีนองท้ังหลายทราบนะ คราวนี้เปนคราวที่เขมงวดของเรา อะไร
มาแตะไมไดเมืองไทยเวลานี ้ กําลังอยูในหนาส่ิวหนาขวานท่ีกําลังรบเต็มเหน่ียวเลย 
เฉพาะอยางย่ิงคือรบความจนดวยความรักชาติ ดวยความเสียสละ ดวยความพรอม
เพรียงสามัคคีของเรา เอานีใ้หเดนนะ ใหชาติทั้งหลายเขาไดเห็น เมืองไทยรักชาติหรือ
ไมรักชาต ิใหทราบกันในคราวน้ีอยางเดนชัดนะ  
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วันนี้ก็จะไมพูดอะไรมากนะ เมือ่วานเทศนท่ีโรงเรียนอุดมศึกษา เทศน ๑ ชั่วโมง 
๑๒ นาที  นูนนับวาไดมากนะ เด๋ียวน้ีไมเหมือนแตกอน ธรรมดาไมไดแหละ พอเทศน
ไป ๆ ออนลงๆ ถาเทศนเรื่อย ๆ ธรรมดาก็ไดยืดยาวหนอย คือเทศนมันมีหลายวรรค
หลายตอน ถาเทศนเขมขนเทาไร ลมออกมาก กระเทือน ยอนเขามามาก ออนเพลีย
มาก กระเทือนเร็ว ถาเร่ือย ๆ ก็ไมคอยเทาไร อยางเม่ือวานน้ีก็เทศนแบบเร่ือย ๆ 
หลวงตาสอนหลาน สอนพวกนักรงนักเรียน นักศึกษาเต็มอยูน้ันแหละ เปนเวลาชั่วโมง 
๑๒ นาท ีน่ันเปนอยางง้ันแหละ 

วันน้ีก็เปนวันวางของเรา ทางราชการงานเมือง การทํามาหาเลี้ยงชีพเราหามา
หลายวัน วันเสาร วันอาทิตยเปนวันพักวันวางงานภายนอก แลวใหส่ังสมงานภายใน 
งานบุญ งานกุศล งานศีล งานธรรม ใหมีอยูภายในจิตใจเปนท่ีแนนหนาม่ันคง แลว
กระจายออกไปงานภายนอกจะราบร่ืนดีงามดวยกัน ถางานภายในใจไมสะดวก คือจิต
ใจขุนมัว จิตใจเดือดรอนวุนวาย จิตใจไมมีธรรมเปนเครื่องเยียวยารักษาแลว การงานที่
ออกไปจากใจไมสะดวก ผิด ๆ พลาด ๆ เราคิดดูซิ ผิดก็ผิดพอแลว ทุกขก็ทุกขพอแลว 
ยังฆาตัวตายเพื่อหนีทุกขอีก ฆาตัวตายเปนของดีเมื่อไร แลวฆาตัวตายก็ฆามนุษยท้ังคน 
เราฆาเราเอง เปนกรรมอยางหนักอีก เพิ่มเขาอีก  

น่ีละถาจิตมันเสียแลว อะไรก็วาจะดีหมด ชั่วเทาไรยิ่งวาดี ๆ จมไปเรื่อย ๆ 
เพราะฉะนั้นจึงพากันปรับปรุงจิตใจใหด ี อะไรจะทุกขจะจนขนแคนท่ีไหน ใจอยาหนี
จากธรรม ใหมีธรรมเปนเคร่ืองหลอเล้ียงจิตใจเสมอ คนเราจะมีเวลาอดเวลาออม 
เก็บความรูสึกได อดกล้ันขันติ ทุกขก็ยอมรับวาทุกข เกิดในโลกที่เขาทุกขกันทั้งโลก เรา
จะมาสุขอยูคนเดียวไมได เราตองคิดเทียบเคียงเหตุผล แลวทุกขมากนอยก็บึกบึนกัน
ไป มันก็ผานพนไปไดดวยความอุตสาหพยายามของเราน่ันแหละ อยูเฉย ๆ ใหดีไมได
นะ 

นี่แหละวันนี้ไดพูดเพียงเทานี้แหละ วันน้ีเปนวันวาง ขวนขวายบุญกุศลเขาสูใจ 
วันน้ีเอางานธรรมะเขาสูใจ จากน้ันเราก็งานภายนอกสําหรับอัตภาพรางกาย กินอยูปู
วายเปนธรรมดาเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ธาตุขันธน่ีมีความบกพรองตองการเยียวยาอยู
เสมอ เราตองไดวิ่งเตนขวนขวาย ไมหาไมได นั่น เปนงานของรางกายที่บกพรอง สวน
งานของใจบกพรองน้ีสวนมากไมคอยไดมองกันนะ งานของใจบกพรองน้ีบกพรองมาก
ท่ีสุด บกพรองในจุดสําคัญดวย พากันใหสนใจในงานของใจ ในวันพระวันเจา หรือวัน
เสาร วันอาทติย พยายามอบรมจิตใจใหเขาสูความสงบ เทากับชารจแบตเตอร่ีน้ันแหละ 
พอจิตใจสงบแลวจะมีกําลังใจ หนาที่การงานอะไรจะคิดอานไตรตรองไดอยางโลงไป



 ๕

เลยนะ ถาจติใจเดือดรอนวุนวายตีบตันอ้ันตู คิดอะไรเปนฟนเปนไฟเผาเจาของดวยนะ 
เอาละทีนี้จะใหพร 
 

อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 

 
  


