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“หัวใจเราอ่ิมแลวดวยธรรม” 
 

 วันน้ีอยาใหเทศนเถอะเหน่ือยมากนะ ตอนบายน้ีก็จะไปเทศนนครชัยศรีอีก 
เทศนน้ันแลวตอนเย็นก็ท่ีกุฏิอยางน้ันตลอด มันไมไหวนะ หนัก เหน่ือยมาก เมื่อวานไม
ไดเทศนแตก็ยุงอยูอยางน้ันแหละไมมีวันวางเลย เทศนวันหน่ึงหลายคร้ังหลายหน 
เหน่ือยมากนะการเทศน ใครไมเคยก็ลองดูซินะเทศนนี่เปนของเลนเมื่อไร เทศนนี่มี
อันตรายหลายดานนะของเลนเม่ือไร เทศนไปเรื่อยๆ ก็อันตรายเจาของ  เหน่ือยมากๆ  
อันตรายไปทุกวัน เทศนไปมากมันก็เปนอันตรายเหมือนหลวงตาองคหน่ึง มีในชาดก นี่
เปนอันตรายอันดับสองสําคัญมากนะ 

ในคร้ังพุทธกาลเวลากลางคืน พระสารีบุตรทานเทศนาวาการสอนประชาชน 
ตางคนตางยิ้มแยมแจมใสลงมาคุยกัน เรื่องทานเทศนซาบซึ้งอะไรๆ ฟงไป ก็มีหลวงตา
องคหนึ่งเดินมาแลวมาฟงเขาพูดชมเชยพระสารีบุตรในการเทศนาวาการ ละเอียดลออ
ลึกซ้ึง ซาบซึ้งใจมากวางั้น พอเขาพูดจบลง หลวงตาองคนี้ก็ขึ้นปงเลย นักเทศนองคนี้
นะ โอย พวกทานทั้งหลายไดฟงเทศนพระสารีบุตรเพียงเทานั้นก็ขนาดนั้นแลว หากได
ฟงเทศนอาตมานี้จะเปนยังไงไมรูนะ นั่นดูซีเอาเชือกมามัดคอเจาของ เขาก็จอแลวที่นี่
นะ 
 ฟงเทศนพระสารีบุตรเทานั้นก็วาไพเราะเพราะพริ้งซาบซึ้ง หากไดฟงเทศน
อาตมาแลวจะเปนยังไงไมทราบแหละ ทีนี้เขาก็พันเขาละซ ีเขานิมนตมาเทศน อยางน้ัน
ตอนเย็นน้ีก็นิมนตใหทานมาเทศน เอาละนะที่นี ่  ถูกเขามัด หลวงตาองคเทศนเกง ๆ 
แขงพระสารีบุตรนะ พอถึงตอนเย็นเขานิมนตใหมาเทศน ทานติดแลวนะ เปลาะหน่ึง
แลว มัดเขาไปเปลาะหนึ่งแลว ตอนน้ีอาตมายังไมวาง ตอนคํ่าน้ีอาตมายังไมวาง จะ
เทศนใหตอน ๔-๕ ทุม วันนั้นดูเหมือนเปนวันพระ ดูวาง้ันนะ ตอนคํ่าประมาณ ๒ ทุม 
๓ ทุมน้ี อาตมาเทศนไมไดแหละ อาตมาไมวาง อาตมาใหองคอ่ืนไปเทศนเสีย อาตมา
จะเทศนตอนดึกกวาน้ันไป เขาก็ใหองคอื่นมาเทศน พอถึงเวลาเขาก็ไปเอามาอีก ก็บอก
ไมวางอีก ติดเขาไปเรื่อยนะ ในตําราบอก  
 ถึงเวลาน้ันก็เล่ือนไปอีก ขอเทศนตอนจวนสวาง ขอไปจนสามเปลาะสี่เปลาะจน
กระทั่งถึงเทศนตอนต ี ๔ ในตํารานาจะมีฟงเทศนตลอดรุงในงานทา อาตมาจะเทศน
ตอนต ี๔ จวนใกลรุงแลว วาง้ัน เขาก็ปลอยไป เอาองคอ่ืนข้ึนไปเทศนแทน พอถึงเวลา
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แลวเขาก็ไปนิมนตอีก จอมาเลยคราวนี ้จวนสวาง มาแลวเขาก็ไลข้ึนธรรมาสน ไมมีทาง
ออกวาไง มันจวนสวาง ข้ึนบนธรรมาสน พอข้ึนไปบนธรรมาสนแลวก็ไปน่ังตัวส่ันอยูบน
ธรรมาสน เขานิมนตใหเทศนแลวก็น่ิง มีแตนั่งตัวสั่น อาว ทําไมไมเห็นไดเทศนละ
หลวงตา เลยนั่งตัวสั่นเทศนอะไรไมได เขาก็เอากอนดินปาข้ึนไปละซี ปาข้ึนไปบน
ธรรมาสน โดดลงธรรมาสน วิ่งลง ตําราวาอยางง้ัน มันนาพูดทานถึงจะนํามาพูดใหพวก
เราฟงนะ 
 โดดลงธรรมาสน เขาก็ไลเลย เหมือนวัวเหมือนควายไลกันนะ ไลไปวิ่งไปตก
สวมตกถาน ตกถานเขาเอากอนดินสุมลงไปน้ัน ปานน้ีข้ึนถานแลวยังก็ไมรูนะ เอาละพอ 
อาว มีอยางง้ันในตํารา ก็จะหาใครมาผลัดมาเปลี่ยนใหเราก็ไมได เดี๋ยวเราจะเปนคนตก
ถานเอง จะวาไง ก็เทศนมาทุกวันๆ มันจะตายแลวนะ นี่พูดถึงหลวงตา อยากใหเขายก
ยอตัวเอง อยางนั้นแหละเรื่องกิเลสไปไหน มันหากขวางเลย เร่ืองอยากอวดดิบอวดดี 
อยากใหเขาเคารพนับถือยกยองสรรเสริญ ทั้ง ๆ ท่ีเทศนไมเปนก็ไปอวดตัว เมื่อเขาได
ยินเทศนพระสารีบุตรและชมเชยพระสารีบุตรวา การเทศนาวาการไพเราะเพราะพริ้ง 
ซาบซ้ึงทุกอยาง ก็อยาอวดตัวเขาไปซิ เวลาเขาตามมัดเอาน่ีตกถานเห็นไหมละ 

น่ันนะอยากดีอยากเดน แตไมดีไมเดน อยากรูอยากฉลาด แตโงเหมือนหมา
ตาย มันก็มาโดนเอาเจาของละซิ ขายหนามาจนกระท่ังทุกวันน้ี ตําราเลมนี้ใครไปอานก็
จะเห็นอยางน้ัน ๆ น่ีความอยากโออยากอวด ทําทาอยากดิบอยากดี ทั้ง ๆ ที่เลว จะให
ใครไปชมวาดีไดยังไง คนเลว คนไมดีจะใหเขาวาดีไดยังไง คนชั่วใหเขาวาดีไดยังไง น่ัน 
หลักเกณฑมันก็มีอยูน้ัน น่ีพูดถึงเร่ืองนิทาน เราก็เทศนมามากตอมาก มันเหน่ือย วา
เทศนไดไมไดเราก็ไมวาแหละ มันเหน่ือย มันหมดกําลังวังชา  

วันหน่ึงเทศนหลายกัณฑ ๆ ไมใชนอย ๆ เทาที่เทศนมานี้ เฉพาะออกชวยพ่ีนอง
ชาวไทยนี้ก็เปนเวลารวม ๕ ปแลวน่ี เทศนรวม ๕ ป เทศนไมหยุดไมถอยทั่วประเทศ
ไทย ใชรางกายนี้เปนเครื่องมือตลอดมา มันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา รางกายมันก็ทรุดลง
ไป เทศนาวาการก็ไมสะดวกไปเรื่อย ๆ อยางทุกวันน้ีเทศนหลงหนาหลงหลังแลวนะ 
เริ่มแลว บางทีกําลังเทศนไปๆ หายเงียบไปเลย ตองถามข้ึนมาขางหลังเสียกอน อาว 
ตะกี้นี้เทศนเรื่องอะไรละ คือมันจําไมไดแลว เทศนไป ๆ ตัดปุบหายเงียบ ระลึกไมได
เลยวาเทศนเรื่องอะไร แลวจะตอไปยังไง อยางนั้นก็เริ่มมีแลวนะปนี ้

เราไมเคยม ี การเทศนาวาการจะเทศนขนาดไหน หนักเบามากนอยเพียงไรก็
เรื่อยไปเลย แตเวลาน้ีมันไมเร่ือยละ เทศนไป ๆ สัญญาอารมณมันตัดหลงเลย ไมทราบ
วาเทศนเรื่องอะไร หายเงียบ แลวก็ต้ังใหม พอต้ังใหมจะไดถอยไดความ เอา ตัดอีก นี่
แหละมันกลายเปนเร่ืองวกวนไปเลยเด๋ียวน้ี น่ีสัญญาอารมณ สัญญาอารมณเรื่องขันธ ๕ 
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นี่เปนเครื่องมือสําหรับเทศนาวาการของธรรม ธรรมบงออกมาหารางกาย เสียงก็เปน
เรื่องธาตุเรื่องขันธ ความคิดความปรุงก็เปนสังขารขันธ สัญญาก็เปนสัญญาขันธ ใชขันธ 
๕ น้ีออกเทศนาวาการ ทีน้ีขันธ ๕ มันชํารุด เชนความจําเสื่อม มันก็หลงหนาหลงหลัง 
ถารางกายไมดี เสียงไมดี พูดก็ไมชัด ดีไมดีเทศนไมได เสียงไมออก น่ีเขาเรียกวาธาตุ
ขันธชํารุด 

สวนจิตใจไมมีวัย ธรรมไมมีวัย ถาเครื่องมือดี คือสังขารรางกายของเรานี้ดี ก็ใช
งานไดสะดวก อยางเทศนาวาการก็ไดสะดวก ไมตองเปนกังวล แตเวลานี้มันไมเปน
อยางน้ัน ท่ีเทศนเลยมาเปนกังวลกับความหลงลืมของตัวเองเสีย แทนท่ีจะคิดอานเร่ือง
การเทศนาวาการมันไมไดไป มันยอนเขามาหาความขัดของในธาตุในขันธเรา เทศนไป 
ๆ หลงลืมไป ๆ อยางง้ันเวลาน้ี เพราะฉะนั้นถึงไดเตือนพี่นองทั้งหลายใหเห็นแกชาติ
ของตนนะ ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาชาติไทย อยูมาไดดวยชาติไทยทั้งชาติ มีความกลมกลืน
สามัคคีกัน มีความรักชาติ ก็เหมือนเรารักลูกของเราน่ี รักลูกสงวนลูก บํารุงรักษาลูก 
สัตวเขาก็เปนเหมือนคน สัตวเขาก็รักลูก บํารุงรักษาลูก หึงหวงลูก ใครมาแตะตองไม
ได เลี้ยงดูลูกจนใหญโต สัตวเขาเปนอยางน้ัน 

ทีน้ีมนุษยเราเกิดมาก็มีลูก ตางคนก็เคยมีลูก ตางคนก็เคยรักลูก สงวนลูก รักษา
ปองกันลูก เล้ียงดูลูกมาตลอดท่ัวหนากันอยูแลว จึงไมมีใครสงสัย แตนี้เราอยูในชาติ
ไทย คําวาชาติไทยใหญโตมากทีเดียว ที่เราทุกคนจะตองรักชาติไทยของเรา เมื่อรักชาติ
ไทย อะไรเปนหลักแหงการรักชาติไทย ไมใหเอนเอียงลมจมไปไหน ก็คือการรักษา การ
ปฏิบัต ิ การบํารุง น่ีสําคัญมาก รักเฉยๆ ไมสนใจปฏิบัติบํารุงรักษา ความรักก็ไมเกิด
ประโยชน แนะ ใหทําเหมือนเรารักลูกเตาของเรา เม่ือรักแลวก็จงดูแลรักษาดวยความ
เอาใจใสทุกส่ิงทุกอยาง เจบ็หัวตัวรอน พอแมตองเปนภาระมากย่ิงกวาผูอ่ืนใด เปนผู
บํารุงรักษาลูกตลอดไป 

น่ีบานเมืองของเราเวลาน้ีกําลังเจ็บหัวตัวรอน ชํารุดทรุดโทรม สมบัติเงินทอง
ขาวของที่เคยเปนที่พึ่งที่อาศัยใหไดรับความรมเย็น มาแตเกาแก ตั้งแตปูยาตายายซึ่ง
พาตะเกียกตะกายมา ก็ไดรับความสงบรมเย็น มีหนามีตาเสมอเพือ่นบานเขาตลอดมา 
แตเมื่อมาถึงขั้นถึงตอนที่เกิดความจําเปน อุปสรรค ขาดแคลนเงินทองขาวของสมบัติ
เครื่องใชซึ่งเปนเครื่องหนุนชาติใหแนนหนามั่นคง บกพรองไป ๆ จนกระทั่งถึงจะทําให
เมืองไทยเราลมจม เพราะเหตุใด ความลมจมก็เพราะขาดแคลนสิ่งที่อุดหนุนชาติไทย
ใหมั่นคง คอยสึกหรอไป ๆ สุดทายก็จะไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวแหงชาวไทยเรา 

เขาไปดูคลังหลวง หลวงตาเองเปนผูไปด ู จึงไมสงสัยเปนอยางอ่ืนอยางใด เมื่อ
เอาทองคําไปมอบเขาคลังหลวงแลว หัวหนาคลังหลวงทานก็นิมนตใหเขาไปดูทองคําใน
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คลังหลวง เขาบอกวาในคลังหลวงนี้มีหลวงตาองคเดียวกับสมเด็จพระเทพฯ เทานั้น ที่
ไดเขาดูทองคําในคลังหลวงโดยเฉพาะ นอกนั้นไมเคยมีใครเลย รักษาไวอยางเขมงวด
กวดขัน น่ีเปนคําพูดของหัวหนาธนาคารชาติหรือวาคลังหลวงพูดใหฟง พรอมกับ
นิมนตเราเขาไปดูทองคํา ในวันท่ีเราไปมอบทองคําเปนคร้ังแรกน้ันแหละ เราก็ไดเขาไป
ดู ไปดูดวยความละเอียดถ่ีถวนทุกส่ิงทุกอยาง  

ถามบานน้ันเมืองน้ัน ดวยความคิดเดาเอาของเรา ยังไมไดเคยถามใครแหละ 
เพราะส่ิงเหลาน้ีมันเก่ียวโยงกัน เมืองเราเมืองเขาเกี่ยวโยงกันดวยการซื้อการขาย ไปมา
หาสู ติดหนี้ติดสิน ตองอาศัยทองคํานี้เปนเครื่องประกันตัวไวในประเทศนั้น ๆ ที่ไปติด
ตอซ้ือขายกับเขา เราจึงถามไปตามแถวแนวน้ันแหละ ถามก็ตรงเปงเลย เมืองน้ัน ๆ ๆ 
ไดเอาทองคําไปประกันตัวไว ฝากไวบางไหม เมืองนั้นเปนยังไงบาง เขาบอกตามตรง
เลย เมืองนั้นฝากไวเทานั้นๆ คือฝากไวสําหรับเปนตัวประกันของชาติไทยเรา เมื่อมีการ
ติดตอซื้อขาย ติดหน้ีติดสินกัน ก็ตองเอาทองคําเปนเครื่องประกันเอาไว การซ้ือขายก็
สะดวก การไปมาหาสูอะไรๆ  ก็สะดวก เปนท่ีไวใจซ่ึงกันและกัน จากทองคําที่เราไป
มอบไวแลวในเมืองน้ัน ๆ  

ถามไปเมืองไหนเขาก็ตอบตามถาม ไมคลาดเคลื่อนไปนะ เหมือนหนึ่งวาเราก็
เปนนักปกครองบานเมือง เราไมเคยเก่ียวของกับน้ี เวลาถามไปไหนจุดไหนถูกจดุน้ัน 
ๆ เลย เมืองนั้นฝากไวเทานั้น ๆ ลวนแลวตั้งแตทองคําทั้งนั้น ท่ีโกยออกจากเมืองไทย 
เรานี้ไปฝากไวเมืองนั้น ๆ เพื่อประกันชาติไทยของเราโดยตรง นี่ละเมื่อถามเมืองนั้น
เมืองนี้เรียบรอยแลว ก็ยอนเขามาถามเมืองไทยเรา วาเวลานี้เมืองไทยเรามีอยูเทาไรละ 
ทองคําน้ีนะ วาง้ัน บอกวามีเทาน้ัน ใจของเรารูสึกวาวูบลงไปทันท ี เพราะเหตุไร เพราะ
ทองคําที่เรามีอยูนี้กับคนทั้งประเทศตั้ง ๖๒–๖๓ ลานคนน้ีมันเขากันไมได  

คือทองคําเครื่องประกันชาติทั้งชาติมีเพียงเทานี้นั้นรูสึกวา ถาเปนคนก็เรียกวา
วาเหวมาก ลูกก็วาเหวไมมีพอมีแมใหความอบอุน เปนเพื่อนเปนฝูงก็วาเหว ไมมีเพื่อน
ฝูงเปนเพื่อนคุย เพื่อนพึ่งเปนพึ่งตาย อาศัยซ่ึงกันและกันได มีแตความวาเหว มองไปที่
ไหนมีแตความวาเหว มองไปทั่วประเทศไทยเรา ๖๒ ลานคน ขอบเขตของประเทศไทย
เรากวางแคบขนาดไหน มีแตความวาเหวดวยทองคํา ซึ่งเปนลมหายใจของชาติไดบก
บางลงมาก แทบจะไดยืมลมหายใจกัน คนน้ียืมลมหายใจคนน้ัน คนน้ันยืมลมหายใจ
คนน้ี เพราะลมหายใจที่จะสูดเขาสูปอดเรามันไมมีพอ ตองหยิบยืมลมหายใจกัน  

เมื่อเทียบแลว เมืองไทยเรานี้ขาดทองคําเพียงอยางเดียวเทานั้น เทากับชาติไทย
ของเรานี้ขาดลมหายใจกันทั้งชาต ิ ถาเปนเร่ืองหยิบยืมกันแลว วิ่งวุนไปหมดนะเมือง
ไทยเรา หยิบยืมลมหายใจกันมาหายใจ แตน้ีเราก็พอหายใจไดฟอด ๆ แฟด ๆ ตั้งแต
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หลังจากจะไดทราบชัดเจนมาแลว และกับเหตุการณตาง ๆ ท่ียํ่ายีตีแหลกชาติไทยของ
เรา พ่ีนองท้ังหลายก็ทราบไดดวยกัน ใครจะเรียนมากเรียนนอย เรยีนสูงเรยีนตํ่า ความ
เก่ียวโยงแหงความรับผิดชอบ ความกระทบกระเทือนทั้งหลายมีอยูในเมืองไทยดวยกัน 
มันตองทราบดวยกัน เปนยังไงเมืองไทยเรา อยู ๆ ก็จะจม  

พอเขาพูดถึงเรื่องความติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง เพราะอะไรจึงติดหนี้เขา ก็สืบ
ทราบไปเรื่อย ๆ มันมีแตความบกพรองของผูปกครองกิจการบานเมืองเปนลําดับลําดา 
ไมคอยจะเปนความแนนหนามั่นคง จะวารอบคอบไมรอบคอบก็แลวแตเถอะ ถาวารอบ
คอบ ทําไมสมบัติเงินทองมีมาดั้งเดิมพอสมควร พออุดพอหนุนกันมา มันถึงลมจมลง
ได ถาฉลาดตองหนุนข้ึนใหแนนหนาม่ันคง มันสะอาดหรือมันสกปรก การปกครอง
บานเมืองในนามเราเปนหัวหนา มันก็อดคิดไมไดทั้งประชาชน แมแตเราอยูในปาก็อด
คิดไมได เวลามากระเทือนเหตุการณอยางหนักน่ีแลว ถึงไดรองโกกทีเดียว ถึงไดออก
มาชวยพี่นองชายไทยเรา  

เราไมไดออกมาดวยความลุกล้ีลุกลน ดวยความเห็นแกตัว ดวยความตองการ
ชื่อเสียงกิตติศัพทกิตติคุณ ใหพ่ีนองท้ังหลายไดชมเชยวาหลวงตาบัวเกง เราไมมี แม
เม็ดหินเม็ดทรายเราก็ไมเคยม ี เรามีแตการปฏิบัติตออรรถตอธรรมดวยความเต็มอก
เต็มใจตลอดมา เมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นอยางนี้เพราะความกระทบกระเทือน จากสมบัติ
ที่ขาดหัวใจพี่นองทั้งหลายไป สมบัติในคลังหลวง ทองคําในคลังหลวงขาดไป ๆ 
กระเทือนมากขึ้น ๆ นี่ละเหตุที่ไดประกาศกองขึ้นมา หลังจากเขาไปดูทองคําในคลัง
หลวง และทราบจํานวนของทองคําในคลังหลวงเราแลว วาเปนเคร่ืองประกันชาติไทย
ของเรา แตมีเพียงเล็กนอย ไมสมชื่อสมนาม นํ้าหนักเขากันไมไดเลย ทองท่ีเหลืออยูใน
คลังหลวง กับพ่ีนองชาวไทยมีนํ้าหนักเทาไร และลมหายใจของคนทั่วประเทศมีน้ําหนัก
เทาไร  

นี่เขากันไมไดเลย นี่ละจึงไดรองโกก และประกาศขอรบกวนพ่ีนองท้ังหลายต้ัง
แตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี ้ เพือ่สูบลมหายใจเขาสูปอดใหเต็มปอด ไมเต็มก็ขอใหโลง
ปอดก็ยังดี เมื่อเราไดทองคําซึ่งเปนลมหายใจของชาติเพิ่มเติมเขาไป การหายใจของพี่
นองชาวไทยก็จะคอยโลงไป ๆ ใหพึงทราบวาทองคําน้ีคือลมหายใจของชาติ ทุกสิ่งทุก
อยางอยูในน้ีหมดเลย ไมไปไหน พวกทองคํากับดอลลารเคียงขางกันไป เปนลมหายใจ
ของพี่นองชาวไทย การติดตอซื้อขายที่ไหน ทางใกลทางไกลตองมีทองคําเหลาน้ี และ
ดอลลารเคียงขางกันไป เปนเครื่องประกัน จึงไดรับความสะดวกเรื่อยมา 

ต้ังแตบัดน้ันมาแลวก็ขอบิณฑบาตจากพ่ีนองท้ังหลาย รบกวนบานน้ัน รบกวน
เมืองนี้ ทั่วประเทศไทย จนกระทั่งมาถึงเวลานี เปนเวลารวม ๕ ปน้ีแลว ทองคําซึ่งเปน
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ผลจากความรักชาติ ความเสียสละดวยความสามัคคีของพีน่องชาวไทยเรา รูสึกวา
ปรากฏเปนผลบวกข้ึนเปนลําดับลําดา แมจะชาก็เพราะน้ําหนักของคนไทยทั้งชาติตอง
หนักบาง ตองชาบางก็ตาม แตเวลาน้ีเราก็ไดทองคําเขาสูจดุท่ีหมายคือคลังหลวงของ
เราแลว ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง นี่เขาเรียบรอยแลว แลวดอลลารก็เขา ๗ ลาน ๒ แสนแลว นี่
อันดับสอง  

อันดับสามคือ เงินบาท เงินสดของเรา ไดแยกเขาไปซื้อทองคํา ๙๓๑ ลาน และ
ซ้ือดอลลารเพ่ือใหครบจํานวนตามท่ีตองการ แลวจะมอบเขาคลังหลวงพรอมกันกับ
ทองคําน้ันเปนจํานวนเงิน ๑๐ ลาน รวมแลวเงินสดเราที่ไดเขาสูคลังหลวงนั้นเปน ๙๔๑ 
ลานบาท จากน้ันเราก็เฉล่ียเผ่ือแผชวยบานชวยเมือง ชวยทุกแหงทุกหน ทุกภาค
เลยนะ ในเมืองไทยเราน้ีเงินสดของพ่ีนองท้ังหลายน้ีกระจายไปท่ัวทุกภาค โดยการ
สงเคราะหคนทุกขคนจน โรงพยาบาลท่ีผูเจ็บไขไดปวย ปวดหัวตัวรอน วิ่งเขาโรง
พยาบาลไมมีผูรักษา เงินทองไมมีก็ว่ิงมาหาหลวงตา ว่ิงมาหาวัด เราไดชวยมาเปน
ลําดับ ไมเคยปดแมแตรายเดียวเลย  

คนไขทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรา ไมวาใกลวาไกล คนเราเมื่อมีความจําเปนก็
ตองมาขอรองถึงกันน้ันแหละ เพราะมีความหวังอยู เมื่อเขามาถึงเรา เราก็เห็นใจเขาที่
อุตสาหพยายามมา ยิ่งมาจากทางไกลเทาไร ยิ่งเห็นใจ มีความเมตตาสงสารมาก รับปุบ 
ๆ ทั่วกันหมดในเมืองไทยของเรานี้ใหเปนคนไขของหลวงตา และพรอมกับส่ังไปถึง
หมอเลยวา หมอก็ด ีพยาบาลก็ดี ผูบริการรักษาท้ังหลายก็ดี ท่ีเก่ียวกับคนไขรายน้ี ขอ
ใหรักษาทุกอยางเต็มรอยเปอรเซ็นต เพราะคนไขคนนี้เปนของหลวงตา หลวงตาเปนผู
รับผิดชอบ ขอใหทานท้ังหลายไดปฏิบัติตามน้ี เขาก็ปฏิบัติตามน้ันทุก ๆ รายไป 

เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว คาหยูกคายาคาอะไรถามวาเทาไร เทาน้ันเลย จายปง ๆ 
ไมมีตอแมสตางคหนึ่ง นี่เราปฏิบัติตอพี่นองชาวไทย นี่ก็เรียกวาคนจนประเภทหนึ่ง 
แลวคนจนที่ทุกขจนจริง ๆ ดวยความจําเปนถูกเขารีดเขาโกงดวยวิธีการตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่
เปนคนดี มีคนมาติดตอ เราสืบทราบตามเหตุตามผลจนกระทั่งเขาถึงตนตอ เปนที่แน
ใจแลวควรจะสงเคราะหขนาดไหน อันนี้เราก็สงเคราะหเชนเดียวกันกับโรงพยาบาล 
เปนแตเพียงวา เราไมประกาศออกช่ือออกนามของผูไดรับการสงเคราะหน้ันเทาน้ันเอง 
เพราะรักษาเกียรติกัน แมแตสัตวเขาก็ยังมีเกียรติ มนุษยเราจะไมมีเกียรติยังไง คนทุกข
คนจนก็คนเหมือนกัน มีเกียรติเหมือนกัน 

เม่ือสงเคราะหสงหากันแลวไปทําใหบอบชํ้าภายในจิตใจ ย่ิงเปนความเสียหาย
มากย่ิงกวาส่ิงอ่ืนใด เพราะฉะนั้นเราจึงสงวน ที่เราชวยดวยความจําเปนโดยเฉพาะราย
บุคคลเชนนั้นเราจะไมระบุเลย จะชวยมากชวยนอยเทาไร สงเคราะหเสร็จเรียบรอยแลว
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ผานเลย ๆ เพราะถือวาไดทําประโยชนใหแกกันและกันดวยความสมบูรณแบบแลว 
การประกาศช่ือเสียงไมเห็นมีความหมายอะไรมากย่ิงกวาการสงวนเกียรติกัน เกียรติ
เปนของสําคัญ สงวนศักดิศ์รีดีงามของกัน ดีกวาที่จะไปประกาศซึ่งเปนการประจานกัน
ใหบอบชํ้าเสียอีก เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงไมเคย ถาวาเฉพาะแลวเปนเฉพาะ หลวงตา
ไมเหมือนผูใด บอกตรง ๆ อยางน้ีนะ วาเปด เปด วาปด ปด วาแน แนทุกอยาง  

อันน้ีก็ปฏิบัติอยางน้ี นี่ก็ทั่วประเทศไทยนะคนทุกขคนจน ติดตอเขามาสืบเรือ่ย
ไป ใหคนไปติดตอถึงถ่ินถึงฐาน จนเปนที่แนใจแลวสงเคราะหทั่วกันหมด ทุกภาคนะ 
คนจนไมใชนอย ๆ นะ โอย เปนลาน ๆ ๆ ๆ นูนนะ ไมใชเลน จากน้ันก็คนไข นี่เปน
เงินสดที่แยกออกไปชวยคนทุกขคนจน จากน้ันก็สรางสถานสงเคราะหในท่ีตาง ๆ โรง
รํ่าโรงเรียนก่ีสิบหลังเราไมคํานวณ โรงพยาบาลก็ไมทราบวาก่ีสิบหลัง มากตอมาก โรง
พยาบาลน้ีรูสึกวาพิสดารกวางขวางกวาเพือ่นอยู เพราะในโรงพยาบาลมีทั้งเครื่องมือ
แพทย มีทั้งรถทั้งราทั้งตึกทั้งอะไร ความจําเปน มิหนําซ้ํายังมีคนไขบวกเขาไปดวยให
เราชวยอยูในน้ัน จึงมาก  

โรงพยาบาลเวลานี้ไดชวยไปแลวเปน ๒๐๐ โรงแลวนะ ไมใชนอย ๆ รถ
พยาบาลดูวาเปน ๑๐๐ กวาคัน สวนมากคันหน่ึง ๆ ที่เราให ถามีความจาํเปนควรจะ
เปน ๒ ให ๒ ควรเปน ๓ ให ๓ ควรเปน ๔ ให ๔ ในโรงพยาบาลแตละโรง เราใหดวย
ความมีเหตุมีผลทุกอยาง นี่การสงเคราะหโรงพยาบาล จากน้ันก็ท่ีราชการตาง ๆ ที่ไหน
ก็มีอยูท่ัวไป เชนอยางลาดยาวน้ีก็เรียกทางราชการ น่ีเราก็กําลังเร่ิมชวยตามกําลังของ
เราที่จะไปไดมากนอยเพียงไร น่ีละเงินท่ีพ่ีนองท้ังหลายบริจาคมามากนอยน้ัน เราเปนที่
แนใจ และช้ีน้ิวไดเลยวา เราไมมีการคดการโกงดวยวิธีการตางๆ ใหหมองใจของเรา 
แมแตเม็ดหินเม็ดทรายเราไมม ี เพราะเราชวยโลกดวยความอิ่มพอทุกอยาง หัวใจเรา
อ่ิมแลวดวยธรรม 

ตั้งแตวันเราบวช เราปฏิบัติมา เรงใสอรรถใสธรรม เหมือนกับวารับประทาน
ขาวน้ันแหละ เอาใหเต็มอ่ิมวาง้ัน เราก็บําเพ็ญธรรมเพื่อธรรมเขาสูหัวใจ จนกระทั่งเต็ม
อ่ิมในธรรมท้ังหลาย ไดประกาศกองขึ้นในหัวใจตัวเองในสามแดนโลกธาต ุ เราจะไม
กลับมาเกิดอีกแลว พระพุทธเจาตัดขาดกิเลสในพระทัยเปนฉันใด เราตัดขาดแบบ
ตถาคต ลูกศิษยเดินตามคร ูเราจึงไมมีอะไรที่จะไปสงสัยพระพุทธเจาทุก ๆ พระองควา
บริสุทธิ์แลวเปนเชนไร  

นี่เราไดประกาศกองขึ้นในหัวใจของเรา และจนไดประกาศใหพ่ีนองท้ังหลาย
ทราบในที่ทั่วไปวา ตั้งแตวันที ่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย 
จังหวัดสกลนคร เวลา ๕ ทุมเปงพอดี เปนเวลาท่ีเราตัดสินขาดระหวางกองทุกขท้ังนอย
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ทั้งใหญ ความลมจมท้ังหลายท่ีมีอยูในอัตภาพรางกายและจิตใจของเราน้ี จมมาเรื่อยๆ 
ดวยอํานาจแหงการทําดีทําช่ัว แฝงกันไป ทําชั่วเปนทุกข ทําดีเปนสุข สับปนปนเปกันไป
ในภพชาติของแตละบุคคลๆ ท่ัวโลกดินแดนน้ี แบบน้ีเราไมไดพูดของผูใดใหมากมาย 
เพราะมันเปนเหมือนกันนี้หมด 
 การเกิดการตายนับไมไดดวยกันท้ังน้ัน มีจํานวนมากนอยเพียงไร อยาเอามา
อวดกันนะ เรื่องภพเรื่องชาต ิการเกิด แก เจ็บ ตาย ตกนรกอเวจี ขึ้นสวรรคชั้นพรหม 
ข้ึนลงเหมือนเขาข้ึนบันไดบานลงบันไดบานน่ันแหละ ข้ึนสวรรคลงมาแลวอยูแดน
มนุษย แลวลงนรกเพราะการทําช่ัวทําดีมากนอยของตนเองน้ันละ เปนเครื่องผลักไสเรา
ใหไดขึ้นไดลง ใหไดมีความสุขความทุกขเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ แลวในขณะน้ันไดตัด
สินข้ึนมาแลวภายในจิตใจ โดยเราไมไดเคยคาดเคยคิด วาเราจะรูจะเห็นธรรมประเภท
นี้ตั้งแตเกิดมา แมแตโคตรพอโคตรแมหลวงตาบัวก็ไมเคยพบเคยเห็น เพราะทานก็ไม
ไดออกปฏิบัติเหมือนเรา  

เราไดออกบวชออกเรียน ออกปฏิบัติตัวเอง ไดปรากฏข้ึนมาในหัวใจ จนกระทั่ง
นํ้าตาพังออกเลยทันที เปนของอัศจรรยในผลแหงการปฏิบัติของเราที่ไดมาเต็มหัวใจ 
คือพอแลวในธรรมท้ังหลาย เปนแดนอัศจรรยเกิดขึ้นภายในจิต นี่เปนเครื่องหนุนมา
จากเหตุคือการบําเพ็ญ เราเอาเปนเอาตายเขาวาจริง ๆ บวชในชาติน้ีหนักในเร่ืองดาน
ธรรมะ เพือ่หลุดพนจากกองทุกขโดยถายเดียวเทาน้ัน จึงไมมีความคิดอื่นใดที่เขามายุง
เหยิงวุนวาย แมเชนนั้นกิเลสมันก็ตัวเกง มันก็สูกันกับเรา เราก็ฟดกับมันจนพงัทลายลง
ไปแลว ตั้งแตบัดนั้นมา ตั้งแตวันที ่๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ มาจนกระท่ังบัดน้ี  

หลวงตาก็ประกาศกองไดเลยวา ไมเคยมีทุกขแมหินเม็ดทรายเขามาผานหัวใจ
ของหลวงตานี้ไดเลย เพราะอะไร ทุกขมาจากอะไร ทุกขมาจากกิเลส กิเลสไมมีทุกขมัน
จะสรางทุกขขึ้นมาจากไหน กิเลสพงัลงแลว ทุกขซึ่งเปนตัวผลก็พังไปตาม ๆ กันกับตัว
เหตุที่จะทําผลใหโลกไดรับความทุกขนั้นแล นี่ละการปฏิบัติธรรม เปนยังไงพี่นองทั้ง
หลายเชื่อหรือไมเชื่อ พุทธศาสนาเปนเรื่องโกหกหลอกลวงโลกทั้งหลายเหรอ ทานรื้อ
ขนสัตวน้ีมาสักก่ีกัปก่ีกัลปในบรรดาพระพุทธเจาท้ังหลาย ร้ือขนสัตวดวยอรรถดวย
ธรรมที่ทานบําเพ็ญมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงข้ันไดเปนศาสดาสอนโลก แลวมาสอนพวก
เรา เรายังเห็นวาเปนข้ีหมูราข้ีหมาแหงอยูเหรอ 

เอา ใหไปเตือนตนเองนะ คนอื่นไปเตือนไมดี ถามตัวเอง คนอื่นไปถามไมด ีเรา
อยากดิบอยากดีเราตองถามเรา โตเรา ตอบเรา แกไขในตัวของเรา เราผิดพลาด
ประการใดแกในตัวของเรา เพราะผูที่จะรับกองทุกขเพราะความผูกพันตัวเองดวยความ
ชั่วคือตัวของเรา เราตองแกไขตัวของเราใหด ี ศาสนาพระพุทธเจาของเรานี้เลิศเลอสุด
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ยอดแลว หลวงตาขอกราบราบไปทุกพระพุทธเจา พระพุทธเจาทุกพระองคเปนแบบ
เดียวกัน รูอยางเดียวกัน เห็นอยางเดียวกัน เลิศเลออยางเดียวกัน จิตดวงนี้กับจิตของ
พระพุทธเจาท้ังหลาย สาธุข้ึนทันที เราไมทูลถามพระพุทธเจา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย 
บรรดาทานผูหลุดพนจากกองทุกขโดยสิ้นเชิงแลวเปนธรรมชาติอันเดียวกัน มีความ
เสมอภาคกันหมด บรรดาจิตที่บริสุทธิ์สุดสวนเปนธรรมธาตุแลวบริสุทธิ์เสมอกันหมด 
ไมมีพระพุทธเจาองคใดจะยิ่งหยอนกวาใคร สาวกองคใดจะย่ิงหยอนกวากัน แมแต
สาวกกับพระพุทธเจาท้ังหลายก็มีธรรมธาตุอันเดียวกัน นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย เมื่อถึง
ข้ันบริสุทธ์ิแลวเสมอกันหมด 

นี่เราก็เปนในหัวใจของเราแลว เราไมวัดรอย เอาความจริงพระพุทธเจาที่ทรงสั่ง
สอนวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ผูท่ีบริสุทธ์ิแลวไมมีความย่ิงหยอนตางกัน เราก็ไมมี
ความย่ิงหยอนกับส่ิงใด ในสามแดนโลกธาตุน้ีผานไปหมดแลว ถาจะเขาถึงแดนธรรม
ธาต ุ ธรรมธาตุก็เปนแดนที่เสมอกันหมดแลว เหมือนนํ้ามหาสมุทร จอลงท่ีไหนก็เปน
น้ํามหาสมุทรเสมอกันแลว ยิ่งหยอนที่ตรงไหน ธรรมธาตุที่บรรดาทานผูบรรลุธรรมได
เขาถึงข้ันน้ีแลว ก็ไมมีอะไรย่ิงหยอน เปนธรรมธาตุเสมอกันหมด เพราะฉะนั้นเราจึง
กลาพูดไดอยางเต็มปาก สมกับท่ีไดมานําพ่ีนองท้ังหลายเวลาน้ี ออกจากกองทุกขท้ัง
ทางดานความเปนอยู ท้ังดานจิตใจท่ีวอกแวกคลอนแคลนในศีลในธรรม ใหไดคอยรู
เนื้อรูตัว  

ทางดานวัตถุก็ใหพากันคิดกันทํา อยาลืมเน้ือลืมตัว อยาฟุงเฟอเหอเหิม พออยู
พอกิน ใหอยูใหกิน การใชการสอยอยาฟุมเฟอย อยาสุรุยสุราย การอยูก็เหมือนกัน ตึก
สรางขึ้นไป ๕๐๐ ช้ันก็ตามเถอะนะ ถาเจาของเปนกองทุกข ไฟเผาหัวอกอยู พันชั้นก็ไม
เกิดความหมาย ขอใหจิตใจไดรับอรรถรับธรรม ความเปนอยูใหมีความชุมเย็นเถอะ 
อยูในกระตอบก็สบาย มันสบายอยูท่ีใจนะ มันไมสบายอยูท่ีกระตอบ ไมสบายอยูท่ีหอ
ปราสาทราชมณเฑียรนะ มันสบายอยูท่ีหัวใจท่ีมีธรรมอันเลิศเลอเขาคุมครองรักษา 
หนุนไวตลอดเวลา อยูไหนสบายหมด 

คนที่มีแตบาปแตกรรมดวยการสรางความไมดีแกตัวเอง และเปนฟนเปนไฟเผา 
เอาไปโลกไหนก็ไป เหมือนคนไขท่ีอยูในโรงพยาบาล เอาไปตึกไหนก็ไป คนไขเต็มตัว 
ๆ  รองครางไปหมด ขึ้นไปตึกกี่ชั้นก็ไปรองครวญครางอยูบนตึกเทานั้นชั้นเทานี้ชั้น หา
ความสบายไมไดเลย แตเม่ือไดรับการเยียวยารักษาจากหมอแลว อยูช้ันไหน ๆ คนไขก็
หาย หายจนกลายเปนปกติ ไปอยูบานก็สบาย อยูท่ีไหนสบายหมด เม่ือความทุกขออก
จากรางกายและจิตใจแลว อยูไหนสบายหมด อันน้ีเม่ือความทุกขท้ังมวลมันออกจากตัว
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ของเรามากนอย เราก็คอยเบาไป ๆ ความสบายหนุนข้ึน ๆ จนเปนความสบายสุดยอด 
อยูไหนสบายหมด 

เพราะฉะนั้นจึงขอใหพากันตั้งอกตั้งใจบํารุงตัวเองนะ รับผิดชอบตัวเอง เกิดมา
นี้ใครมารับผิดชอบเรา พอแมก็เปนแดนเกิดเทานั้น กรรมดีกรรมชั่วตางหากรับผิดชอบ
เรามา เกิดมาแลวใครก็อยากดีดวยกันทุกคน แตมันเลวก็มีเพราะกรรมเจาของสรางไว
เลว ๆ เกิดขึ้นมาทองพอทองแม มันก็เลวอยูในทองพอทองแม ตกออกมามันก็เปนลูก
ของพอของแมที่เลว ๆ อยูน่ี ตัวมันเลว ๆ เกิดกับลูกของพอก็ทําใหพอแมอับเฉาไป
ตาม ๆ ลูกท่ีอาภัพวาสนาน้ันแหละ ใหพากันปฏิบัติรักษาตัวเองนะ 

พุทธศาสนาน้ีเรายอมรับกราบไหว ใครจะวาหลวงตาบัวเปนบา มันยกมาท้ัง
โคตรมาวาก็ชางเถอะ หลวงตาไมเคยสนใจกับส่ิงใดนะ ยิ่งกวาความจริงคืออรรถธรรม 
ใหพากันปฏิบัติ พระพุทธเจาเลิศเลอดวยอรรถดวยธรรม สาวกท้ังหลายเลิศเลอดวย
อรรถดวยธรรม ศาสนาสอนโลกดวยความเลิศเลอของศาสนา เราอยาใหตํ่าตอยนอย
หนาท้ัง ๆ ที่เปนลูกของพระพุทธเจา เปนอุบาสกอุบาสิกา ขอใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติดัด
แปลง กาย วาจา ใจของตนในเวลามีชีวิตอยูน้ี ตายไปแลวจึงนิมนตพระมา กุสลา ธมฺ
มา ๆ อยาไปอุตริคิดนะ โดยที่เจาของไมสนใจในอรรถในธรรม ตายแลวคอยพึ่งพระ กุ
สลา ธมฺมา  

ถามาพ่ึงอยางหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะเรียกรองเสียกอนนะ ถามานิมนตหลวง
ตาบัว คนน้ันตาย ลูกศิษยหลวงตาบัวน้ีแหละตาย มันไมสนใจ ไมเอาไหน ไมเปนทา
เปนทาง ตายแลวมานิมนตหลวงตาบัวไป กุสลา ธมฺมา ใหมันนะ หลวงตาบัววา สูมี
กลวยก่ีเครือละ เราจะวาอยางง้ี ถาสูมีถึงสิบเครือ กูจะไปกุสลาใหสู ถาไมมีกลวย กูไม
ไป เสียฝเทาของกู เราจะวาอยางงั้น แตถาต้ังใจปฏิบัติแลวนิมนตไมนิมนตก็ชางเถอะ 
เราพอใจ ขอใหตั้งใจปฏิบัติดี เราจะไปดีดวยบุญกุศลของเรา ไปช่ัวดวยอํานาจแหงบาป
ของเรา ไมไดไปดีดวยอํานาจแหงพระมา กุสลา ธมฺมา นะ  

พระองค กุสลา ธมฺมา เปนพระประเภทไหนบางละ ทั่วประเทศไทยเรามีพระ
ประเภทไหน พระประเภทโกโรโกโสก็มาก นั่นหรือจะมากุสลาใหเราไปสวรรคนิพพาน 
ตัวมันเองยังจะจมลงนรก อยูในวัดในวา เปนพระเปนเณรก็จมอยูในนั้น ดวยการปฏิบัติ
เหลวแหลกแหวกแนว ฆาตัวเอง สังหารตัวเอง ยังเหลือแตหัวโลน มีแตผาเหลืองหอตัว
เทานั้น มันวิเศษวิโสเหรอ ธรรมพระพุทธเจาสอนม ี วินัยพระพุทธเจาสอนม ี ทําไมไม
ปฏิบัต ิ ถาปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยน้ี ตายแลวไมตองกุสลา ไปเลย นี่ก็พูดใหชัด
เจน เอา ยอนเขามาหาตัวเอง อยางหลวงตาบัวเทศนใหพ่ีนองท้ังหลายฟงอยูเวลาน้ี ได
ธรรมสุดขีดมาแลว หายสงสัยทุกอยาง อ่ิมพอทุกอยาง  
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การมาชวยพ่ีนองท้ังหลายชวยดวยความเมตตาลวน ๆ จึงไมมีคําวาแบงสันปน
สวนจากสมบัติใดของพ่ีนองท้ังหลาย แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เราชวยดวยความอ่ิม
พอ พิถีพิถันทุกส่ิงทุกอยาง จึงเรียกวาเอิบอ่ิมในการชวยชาติบานเมืองดวยมือสะอาด 
ใจสะอาด นี่เราชวยเต็มกําลังความสามารถ เราทําอยางนี้ตลอดมา น่ีก็ขอใหพากันพินิจ
พิจารณาทุกคน การสอนพ่ีนอง การนําพ่ีนองท้ังหลาย เราไมไดนําพี่นองทั้งหลายเพื่อ
ความลมจมนะ ธรรมที่เราปฏิบัติมาเปนธรรมของศาสดาองคเอก เปนธรรมที่เลิศเลอ 
และปฏิบัติมาก็เพื่อความดิบความด ีเราไดมากขนาดไหนเราก็ภูมิใจของเรา  

จนไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบอยูเวลานี ้ วาเราพอแลวดวยการปฏิบัติ
ธรรม เราจึงไมมีอะไรจําเปนที่จะมาแบงสันปนสวนใหพี่นองบอบช้ําภายในจิตใจเลย 
เพราะฉะน้ันจึงขอใหพากันอุตสาหพยายาม เวลาน้ีก็มีความมุงม่ันตอจดุท่ีหมายใหสม
เกียรติแหงชาติไทยของเราวา ๖๒–๖๓ ลานคน การบําเพ็ญประโยชนในโลกคราวนี้ 
โลกภายนอกเขารูหมดนะ วาเมืองไทยเรากําลังชวยชาติตัวเอง เราชวยแบบไหนชวย
ชาตินะ ก็อยางท่ีเห็นอยูน่ี ตางคนตางบริจาคมามากมานอย ถือทองคําเปนหัวใจของคน
ไทยทั้งชาติ เก็บหอมรอมริบมาไดมากไดนอยรวมกันเขาๆ เพิม่ลมหายใจเขาสูปอด ๆ 
โดยลําดับ 

ผลก็ปรากฏมาเปนลําดับลําดา ไมปรากฏเปนความลมจมเสียหายแตอยางใด 
ดวยการท่ีพ่ีนองท้ังหลายก็ชวยชาติ หลวงตาก็เปนผูนําในการชวยชาติ มีแตความเปน
สิริมงคลตอกัน และตอชาติบานเมืองของเราตลอดไป จึงขอใหพากันอุตสาหพยายาม 
ใหถือเปนจุดสําคัญ วาทองคําคือหัวใจของชาติ นี่ละทองคําเปนเครื่องยืนยันประกันตัว
ไดทั่วประเทศไทยเรา ขอใหมีเถอะ ถาไมมีทองคําซ่ึงเปนของสําคัญ เราจะมีเงินอยูใน
กระเปาเต็มกระเปากองเทาภูเขาก็ตาม มันก็เปนภูเขาทั้งลูก เมื่อเมืองไทยจมแลว เราก็
จมเหมือนเมืองไทย ไมมีความหมายอะไรแหละ  

ทีน้ีเราอยากใหสงางามดวยกัน ฟนฟูขึ้นดวยกัน แลวตองตางคนตางเสาะแสวง
หาตามกําลังความสามารถของตน จะเปนคนที่วารักชาติไทยของเรา สงเสริมอุดหนุน
ชาติไทยของเราใหมีความเจริญรุงเรือง แลวทองคําเราก็จะไดตามจุดที่หมาย คือนํ้า
หนัก ๑๐ ตัน ดอลลารอยางนอยจะไมตํ่ากวา ๑๐ ลานแหละ เมื่อไดเต็มนี้แลวหลวงตา
เรียกวาพอใจทุกอยาง หากวามีผูใดที่จะมาโจมตีพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย วาการ
ชวยชาติไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ไดอะไรเปนเครื่องหมาย เขาจะมาโจมต ีหลวงตาจะ
ปดพี่นองทั้งหลายไวขางหลังหมด หลวงตาจะออกสนาม ใหมันยกโคตรมาเลยมาโจมตี
เมืองไทยเรา เอาโจมตีไป ยกโคตรมาเลย  



 ๑๒ 

เราก็จะถามปุบเลยพอเขามา มาอะไร จะมาชี้หนา ช้ีหนาอะไร ชี้หนาเมืองไทย 
เมืองไทยเปนอะไรจึงจะชี้หนา หนาของแกไมมีเหรอ เราก็จะถามกอน มีแตหนาของเรา
เปนหนาเบิกหนาบานหนาย้ิมแยมแจมใส หนาสมบูรณพูนผล แตหนาเมืองไทยหนา
เหือดหนาแหง หนาลมหนาจม หนาลมหนาจมอะไรถาจะถามไปอีก ลมจมเพราะชาติ
ไทยสุรุยสุราย มีแตคนช่ัวชาลามกเต็มบานเต็มเมือง หัวหนาก็เปนเปรตเปนผี กินบาน
กินเมือง กินตับกินปอดของชาติไทยเรา จึงทําใหลมจม ๆ พี่นองชาวไทยเราจึงหนาแหง  

หนาแหงก็จริง แตเวลาน้ีขาไดหาส่ิงเหลาน้ีมาเยียวยา หนาเมืองไทยเต็มไมดู
หรือ ตาแกก็มี แกวาจะมาดูหนาเมืองไทย หนาเมืองไทยเต็มแกดูไหม เต็มอะไร เต็ม
ดวยนํ้าหนักทองคํา ๑๐ ตัน ดอลลาร ๑๐ ลาน น่ันเห็นไหมหลวงตาตอบคนเดียวนะ 
ปดพี่นองทั้งหลายไวขางหลัง ถาวาแกเกงไหนเอาทองคํามาอวดขา เอาทองคํามาให
เมืองไทยเรานี้ ๑ กิโล แนะไมเห็นมีน่ี พวกขาอุตสาหพยายามหามาไดต้ัง ๑๐ กิโล ยัง
วาไมดีอยูเหรอ ตีมันอีกทีหน่ึง ใสหนาผากเปร๊ียะเลย ขอใหพ่ีนองท้ังหลายหาไดทองคํา
นํ้าหนัก ๑๐ ตันเถอะ ใครเกงมา หลวงตายังมีฝามือจะฟาดใหดูนะ เอาละเพียงเทานี้ 
พอ จําใหดีนะ ทองคําคือหัวใจของชาติ ไมมีอะไรยิ่งกวาทองคํา ใครจะดีจะเดนก็ตาม 
ถาทองคําไมมีเมืองนี้จมไดนะ ถามีแลวสงางาม เอาละนี่เปนกัณฑที่ ๒ เอาละ เอวํ 
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