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นิสัยคนไทย 
 

 ฟง เม่ือวานน้ีวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมทั้งหมดที่ไดเมื่อวานนี ้ เงินสดได 
๓๐๑,๑๗๗ บาท ดอลลารได ๕,๘๕๕ ดอลล ทองคําได ๒ กิโล ๕๔ บาท ๓ สตางค 
ทองคําท่ีไดรับหลังจากการมอบเขาคลังหลวงแลว เวลาน้ีได ๑๓ กิโล ๓๗ บาท ๙๕ 
สตางค ดอลลารได ๓๕,๐๐๘ ดอลล จํานวนที่ไดทั้งหมดเราจะเริ่มเก็บหอมรอมริบ
ผสมผเสกันเขาเปนจํานวนมากข้ึนโดยลําดับ จนกระทั่งถึงจุดที่ตองการจะมอบ คือทอง
คําเมื่อถึงจํานวน ๕๐๐ กิโลแลวจะมอบ ดอลลารก็ว่ิงไปตาม ๆ กัน สวนเงินสดไมแน 
ทั้งวิ่งเขาคลังหลวง ทั้งวิ่งออกทั่วประเทศไทย ไมแนใจนะ 
 พูดแคนี้ก็ขาดวรรคขาดตอน แลวไปเทศนบนธรรมาสนมันจะไมขาดไดยังไง 
เพียงอานตัวหนังสือแท ๆ มีอะไรมาผาน ตัดขาดไป ตองมาอานใหมเร่ือย ๆ ยิ่งเทศน
บนธรรมาสนดวยแลว เวลาน้ีสัญญาอารมณตัดขาด ๆ พูดไมคอยไดเนื้อไดความอะไร 
ความหลงลืม 
 ตั้งแตหลังที่เรามอบทองคําและดอลลารเขาคลังหลวงแลว เวลานี้ไดเพิ่มเขาอีก 
๑๓ กิโล ๓๗ บาท ๙๕ สตางค ดอลลารได  ๓๕,๐๐๘ ดอลล แลวเราจะพยายามเพิ่ม
ข้ึนอีกเรือ่ย ๆ นะ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดตางคนตางจดจอตอเนื่องกันโดยลําดับ ใหถึง
จุดท่ีหมายคือทองคําใหได ๑๐ ตัน เวลาน้ีได ๕,๕๕๙ กิโลแลว เรียกวาคอนทางไปแลว 
จวนจะถึงเปนลําดับลําดา สําหรับดอลลารน้ันติดตามกันไป ไดเทาไรก็เขาเลย ๆ  
 วันน้ีรูสึกวาคนมากกวาทุกวัน เทาที่ดูมาตั้งแตเชาจนกระทั่งบัดนี ้ ใหพากัน
อุตสาหพยายามสรางคุณงามความดี หนาท่ีการงานก็ขอใหมีธรรมแทรกไปดวย ๆ 
อะไรท่ีจะเปนความเสียหายแกตัวของเราจากงานท่ีทําน้ันใหงดงานน้ัน งานด ี งานชั่ว 
สําหรับงานช่ัวไมเรียกวางาน เปนความเสียหายโดยถายเดียว งานดีจึงเรียกวางาน ให
พากันระมัดระวัง  
 คนมากข้ึนทุกวัน เรื่องราวเขามาสับสนปนเปในเมืองไทยเรานี้มากขึ้นทุกวัน คํา
วาเรื่องราว สวนมากมักจะทําใหลืมเน้ือลืมตัว เสียไปกับมันโดยไมรูสึกตัวดวยกันน้ัน
แหละ ทุกอยางมันไหลเขามา ทวมทนเขามา มองไมทันนะ ถาเปนสายตาของเรา
ธรรมดานี้มองไมทันในสิ่งที่จะทําใหดีดใหดิ้น เพลิดเพลินหลงไปตามมันนั้น มีรอบตัว 
เขามาทุกดานทุกทาง สวนมากเราจะไมไดคิด เห็นอะไรมาก็ต่ืนเตนกันๆ ดวยความหลง
น้ันแหละ ถามีปญญาคิดอานบางจะรูเรื่องการเลือกเฟนบางนะ น่ีดูจะไมคอยเลือกเฟน 
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มีอะไร ๆ ผานเขามาจนติดนิสัยของคนไทยเรา เลยโกโรโกโส เลอะ ๆ เทอะ ๆ ทุก
อยางมองไปไหนน้ีโอย  

นี่ละในฐานะที่เปนอาจารยพี่นองทั้งหลาย อันใดท่ีทําใหบกพรองและเสียหาย
แกตัวของเราและสวนรวม ธรรมะทานเตือนใหรูเนื้อรูตัว อยาใหบกพรองจนเกินไป 
เวลาน้ีรูสึกวาเลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปเรื่อย ๆ อะไรเขามามีแตทําความเลอะเทอะใหแกชาติ
ไทยของเรา เพราะความลืมเนื้อลืมตัวนั้นแหละ ใหพากันสังเกตพินิจพิจารณาดวยดี โห 
ทวมทนเขามาทุกดานทุกทาง 

สิ่งที่ไมเคยรูเคยเห็น ก็รูก็เห็นขึ้นมา แลวก็เกิดความสนใจ อยากได อยากดู 
อยากชม อยากทุกอยาง นี่แหละสิ่งที่จะทําใหเสีย ทีนี้เงินทองขาวของหามาเทาไรก็ไม
พอ ไมพอกับส่ิงท่ีหลอกลวงอยูขางหนา อยูตอหนาตอตาเรา แลวก็ฉวยมับ ๆ ควาเงิน
ในกระเปา ควาไมหยุดไมถอย หามาใสไมทัน สุดทายกระเปาแฟบ ๆ เพราะส่ิงลอลวง 
แมแตในวัดในวา เรานาจะคิดด ู ศาสนามีกฎมีระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตัว ยัง
เหลวแหลกแหวกแนวไปกับโลกสงสารเขา แลวยังแซงโลกเขาไปอีกจนเปนเปรตเปนผี
ในศาสนาพุทธของเรานี ่

เอาพระพุทธเจาออกหนาออกตา หาอยู หากิน หาเบง หาแสดงกิริยาทาทางทุก
ส่ิงทุกอยาง อันเปนเร่ืองของกิเลสแฝงธรรมน้ันแหละ ทําใหเสียหมดนะเวลาน้ี ดูแลวนา
สลดสังเวช น่ีในฐานะท่ีเปนครูเปนอาจารยพ่ีนองท้ังหลายก็สอนใหรูเน้ือรูตัว ไมไดเสีย
ตั้งแตประชาชนพลเมืองนะ พระเณรเราก็เสียมากมายเวลานี้ เพราะการวิ่งเตนตาม
กิเลสน้ันแหละ คือกิเลสมันทําใหลืมตัวตลอด ๆ แลวก็ฟุงเฟอเหอเหิม อยากดี อยาก
เดน อยากดัง อยากทุกอยาง ข้ึนช่ือวาจะทําใหลืมตัวเพือ่ความลมจม ทั้งประชาชนและ
พระเณรเรา ถาไมระวังเสียจริงๆ  นะ เสียไดไมสงสัย  

ทุกส่ิงทุกอยางทวมทนเขามา เต็มบานเมืองแลวยังไมแลว ยังเต็มวัดเต็มวา เต็ม
พระเต็มเณรเรา เลยเลอะเทอะไปตาม ๆ กันหมดน่ันแหละ ใหพากันพินิจพิจารณาให
มาก การกลาวท้ังน้ีกลาวเปนสวนรวม ใหพี่นองทั้งหลายไดไปพินิจพิจารณา ไมไดกลาว
เพื่อความเสียหายอะไร กลาวเพ่ือความดัดแปลงแกไข ที่เห็นวาบกพรองในจุดใดให
พยายามแกไขในจดุน้ัน ไมเชนนั้นจะเสีย คนมากตอมากหากฎหาระเบียบ หาความดี
งามไมได มันก็มีตั้งแตความเสียหายเต็มบานเต็มเมือง เพราะความเสียหายไมมีกฎมี
ระเบียบ ไหลไปไหลมา ไหลไปไดหมด ความไมมีกฎมีระเบียบมีขอบังคับกํากับแลว 
เสียไดทั้งนั้น ถามีกฎมีระเบียบมีขอบังคับจะไมเสีย เสียก็ไมมาก ใหพากันระมัดระวัง 

เวลานี้เราก็กําลังเรงเครื่องของเรานะ ที่จะชวยชาติบานเมืองเราขึ้นใหเปนเนื้อ
เปนหนังพอดูได เวลาน้ียังบกพรองอยูมาก จุดท่ีหมายท่ีประกาศพ่ีนองท้ังหลายทราบ
โดยท่ัวกันอยูตลอดมาก็คือ ขอใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน และดอลลารติดตามกันไป 
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เงินสดก็กระจายทั่วประเทศไทย ท้ังเขาสูคลังหลวงดวย ใหอุตสาหพยายาม เฉพาะอยาง
ยิ่งคือทองคํา ทองคําเปนจุดที่ตั้งไวแลวอยางมั่นคงเวลานี ้ ขอใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ 
ตัน นี่ก็กําลังเริ่มขึ้นมา เริ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ และตอไปนี้ก็จะเรงเครื่องเรื่อยละนะ 

เปนท่ีแนใจดวยกันทุกคนวา นํ้าหนัก ๑๐ ตันแหงทองคําเหลานี้ จะเปนเครื่อง
ประกันชาติเราไดโดยความอบอุนเย็นใจทุกอยาง แนนหนาม่ันคงอยูในจุดน้ีท้ังน้ัน 
เพราะฉะนั้นจงพากันสรางความอบอุน และความแนนหนามั่นคงขึ้นแกชาติไทยของเรา 
โดยการขวนขวายหาทองคําใหไดมาถึงจํานวน ๑๐ ตัน และดอลลารติดตามกันไป เรา
คอนขางแนใจอยูแลว วาดอลลารน้ีจะไมตํ่ากวา ๑๐ ลานนะ เมื่อทองคําเขาถึง ๑๐ ตัน
แลว ดอลลารจะไมตํ่ากวา ๑๐ ลาน 

นี่ละเปนจุดใหญของเราทั่วประเทศ ดังที่ไดประกาศใหทราบทั่วกันเรื่อยมานี ้
อุตสาหพยายามทุกคน ไมมากนักนะ การที่เราจะยกเมืองไทยของเราซึ่งเปนเมืองที่
หนักมาก บรรจุคนตั้ง ๖๒–๖๓ ลานคน ตองยากบาง หนกับาง แตไมหยุดไมถอย จะ
ยกขึ้นไดโดยไมสงสัยแหละ ถาตางคนตางเฉ่ือยชาไป อยางงั้นใชไมไดนะ จะเสียไปหมด 
มิหนําซ้ํากุลบุตรสุดทายภายหลังก็จะหาที่เกาะที่ยึดไมได เพราะพอแมไมไดสรางเน้ือ
สรางตัว สรางหลักฐานไวสําหรับลูกหลาน ก็หาท่ียึดไมได เหลาน้ีสรางในปจจบัุนน้ีก็
เพื่อเปนหลักฐานตอชาติไทยของเราดวยความอบอุนงามตา ไมมีใครมาดูถูกเหยียด
หยามเราได เพราะเรามีเครื่องประกันตัว เปนศักดิ์ศรีดีงามตอชาติของเรา 

ตอไปสมบัติเหลาน้ีก็จะอยูในคลังหลวงตลอดไป แลวบรรดาลูกหลานท้ังหลายก็
จะไดยึดอันนี้เปนเกาะ เปนที่อบอุนตอไปเรื่อย ๆ จึงตองไดสรางไวเพือ่ลูกเพ่ือหลานใน
ระยะตอไป หลังจากท่ีเราตายไปดวยกันแลวนะ เพราะโลกนี้เปนโลกเกิดแลวตาย ไมมี
ใครจะอยูค้ําฟาได น่ียกขอเปรียบเทยีบ หรือเอาใหเห็นสด ๆ รอน ๆ ในศาลาเราน้ีท้ัง
หมด นับแตหลวงตาบัวลงไป ไมมีใครที่จะเวนไดแมแตคนเดียววาจะไมตาย ตองตาย
ตามกาลเวลาดวยกันท้ังน้ัน แตความดีงามทั้งสําหรับตนเองโดยเฉพาะ และสําหรับลูก
หลานของเราในกาลตอไป นั่นจะมีไดมากนอยเพียงไร ควรใหคิดเสียตั้งแตปจจุบันนี้ 
ซ่ึงเวลาน้ีก็คิดอยูแลวเร่ืองทองคํา เพ่ือสรางรากสรางฐานใหไวสําหรับลูกหลานของเรา 
ตอไปจะไดยึดนี้เปนกฎเปนเกณฑเปนหลักฐานมั่นคง นี่ละใหพี่นองทั้งหลายทราบไว 

เด๋ียวน้ีกําลังเรงนะ เวลานี้กําลังเรงเครื่อง เรงทองคําขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ 
ตัน หลวงตาเองน้ีหมุนต้ิว ๆ เหน่ือยมากก็ทนเอา ทั้ง ๆ ที่ไมไดหวังเอาอะไรเลยแหละ 
แตความเหนื่อยมากเพื่อชาติไทยของเรานี้ รูสึกวาเหน่ือยจริง ๆ แตความอุตสาห
พยายามน้ันมีอยูเต็มหัวใจดวยความเมตตาครอบเอาไว 

วันนี้จะไมพูดอะไรมากนักละ ใหพ่ีนองท้ังหลายจําไวใหดี และปฏิบัติตนใหมีศีล
มีธรรม อยาเร ๆ รอน ๆ จําเอาไวนะ เทาน้ันละ วันนี้จะแจกขาว แลวผูมารับแจกขาวก็
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ขอใหมีมารยาทอันดีงาม อยาลุกล้ีลุกลน เห็นแกได เห็นแกปากแกทอง ลืมศีลธรรมอัน
ดีงามที่เปนธรรมมีคุณคามากสําหรับมนุษยเรา ไอเรื่องความลุกลี้ลุกลนมันเรื่องเปรต
เรื่องผี หากินไมพอปากพอทอง กลัวไมได กลัวไมไดกิน แลวแยงกันชิงกัน ใชไมไดนะ 
ผูใหทานใหดวยความเมตตาลวน ๆ เรารับจากทานไปก็ขอใหรับดวยความสงบเรียบ
รอยดีงามเปนที่นาสงสาร อยาใหเปนท่ีนาสลดสังเวช เพราะความลุกล้ีลุกลน เห็นแกได
แกเอาของเรา เสียนะ บรรดาลูกหลานท้ังหลายใหจาํไวทุกคน 

การแจกใหทานแจกใหดวยความเมตตาลวน ๆ เราใหรับดวยมารยาทอันดีงาม 
อยาผาดอยาโผนในส่ิงท่ีไมดี แบบลุกล้ีลุกลนกลัวแตจะไมได ทั้ง ๆ ท่ีจะไดรับแจกอยู 
แตความกลัวไมไดมันลนพน อยาใหมีมันนาเกลียดนะ จําไวนะลูกหลานทุกคน บางที
รับแลวว่ิงไปนูนกลับมาเขาแถวใหม รับไปเรื่อย เขาแถวใหม คนหน่ึงไดหลายช้ินหลาย
อัน บางคนไมไดก็ม ีมีเยอะนะ อยาทําอยางน้ันเลย เราไดของไปก็ไมเห็นมีคุณคาอะไร 
ตัวเราเสียคนทั้งคนไมดีเลย เอาละทีนี้จะใหพร 
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