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ชั่วดีเกิดที่ใจ 
 

 วันนี้หลวงตาจะไมไดอยู ยังจะตองเสาะแสวงหาเพื่อพี่นองชาวไทยเรา ตระเวน
นูนตระเวนนี ้ เหมือนบาละหลวงตาบัวน่ีนะ พี่นองทั้งหลายพิจารณาเผิน ๆ แลวจะเขา
ใจวาหลวงตาบัวน้ีบาตัวหน่ึงนะ พิจารณาซิ แลวบาอยางน้ีหาไดท่ีไหน หามาแขงกันซิ 
ถามีคูแขงแลวเราก็จับไสเขาไปสนามรบเราก็เปดเลย เขาใจไหม อันนี้มันไมม ี เราจํา
เปนตองดันอยูอยางง้ันละ 
 ใหพากันเรง เริ่มเรงตั้งแตบัดนี้ตอไป จุดของเราตายตัวอยูที่ทองคําน้ําหนัก ๑๐ 
ตัน นี่เครื่องหมายของชาติไทยเรา เด็ดหรือไมเด็ดตอชาติของตนเอง เอาตรงน้ี พอทอง
คําไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน และดอลลารถึง ๑๐ ลานเมื่อไรแลว เลิกทันทีไมกวนพ่ีนองท้ัง
หลายอีกตอไปแหละ ตางคนตางทําหนาท่ีการงานดวยความเย็นใจ สบายใจ หลวงตาก็
สบายใจสุดขีดแลว สําหรับอยูในโลกน้ีนะ หมดหวงหมดใยละ ไปอยางสบายหายหวง 
เวลาน้ีกําลังหมุนต้ิว ๆ เพื่อพี่นองชาวไทยเรา เวลามีชีวิตอยูนี้ลมหายใจเพื่อพี่นองทั้ง
หลายแหละ จึงไดอุตสาหพยายาม  

พอฉันเสร็จแลวก็จะออกเดินทางไปจังหวัดระยอง ไปก็ไมใชไปเฉย ๆ ไปเทศนา
วาการช้ีแจงทุกอยาง ๆ ตลอด จนกระทั่งกลับมา มาก็มีอยูอยางน้ี ดังที่เห็นนี้แหละ เอา
ใหเขมขนนะเราทั้งหลาย พี่นองชาวไทยทั้งประเทศตองเขมขนทุกคนตอทองคําน้ําหนัก 
๑๐ ตัน และดอลลาร ๑๐ ลาน เอาใหไดจุดนี้ มีสองเทาน้ันเด๋ียวน้ี สวนเงินสดมีเทาไร 
ๆ เราก็กระจายไปดังที่วาไมคอยหนักแนนอะไรมากนัก ย่ิงกวาทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน 
และดอลลาร ๑๐ ลาน นี้เปนจุดหัวใจของชาติไทยรอยเปอรเซ็นตอยูในนั้นหมดนะ สวน
เงินสดท่ีกระจายออกไปน้ันเปนก่ิงกานสาขาของอวัยวะท่ีมีหัวใจ ไดแกทองคําและ
ดอลลารฝงอยูในอวัยวะน้ัน  

เพราะฉะนั้นเราจึงบํารุงรักษาอันนี้ใหดี ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ใหเปนสงาราศี
แกชาติไทยของเราในคราวชวยชาติคราวน้ีเปนคราวสําคัญ ถาเลยจากน้ีแลวไมไดนะ 
เราคิดหมดแลว ไมมีทางไดแหละ มีโอกาสน้ีเทาน้ัน จึงพากันรีบตักตวงเสียตั้งแตบัดนี้
ตอไป เอาใหไดถึงจุดหมาย ถาเลยน้ีแลวไมหวังแหละ หลวงตาเองก็ไมหวัง หยุดเลย 
พอถึงน้ีแลวหยุดเลย ไมหวัง และไมรบกวนพ่ีนองท้ังหลายอีกตอไป นอกจากที่จะมาให
ตามอัธยาศัยศรัทธา แลวเราก็รับไว ใหมากเทาไรรับ รับ ๆ ท้ังน้ันแหละ  
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แตการรบกวนเราไมรบกวน เราพูดมีคําสัตยคําจริง เราไมไดพูดเลน ๆ วาอะไร
วาจริงวาจังทุกอยาง ทําก็ทํา อยางท่ีวาน้ีเอาใหถึงจุดหมาย ใหเด็ดขาดทุกคน ๆ อยา
ออนแอนะ เฉ่ือยชาไมได ชาติไทยเราไมใชชาติเฉื่อยชา ชาติไรราคา เปนชาติที่มีคุณคา
มีราคา ทรงคุณคานี้มาตั้งแตบรรพบุรุษของเรา ตองรักษาคุณคานี้ไวดวยความรักชาต ิ
ความขะมักเขมนในหนาที่การงานการรักษา การสนับสนุนชาติไทยของเรา ใหพรอม
หนาพรอมตากันทุกคนนะ 

เวลานี้มีจุดใหญที่ขวางหนาเราอยูดังที่วานี ้จึงไดประกาศทุกวัน ไปอุดรฯ ก็ตอง
ประกาศอยูที่อุดร แลวก็ออกทางวิทยุท่ัวประเทศไทยทุกวันน้ันแหละ อยูท่ีน่ีก็ออกทาง
วิทยุ ไปออกทางอุดรแลวมาออกทางกรุงเทพ ออกอินเตอรเน็ตทั่วประเทศไทย เรื่อง
การชวยชาติไทยของเรา ไมใชเรื่องอะไรนะ ตางคนตางอุตสาหพยายาม น่ีเปนกาลเวลา
ที่เหมาะสมที่สุดแลว สมเหตุสมผล หาที่ตําหนิติเตียนไมไดในการชวยชาติคราวนี ้ใหได
ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันและดอลลาร ๑๐ ลานน้ี หาที่ตําหนิไมได วาเพราะเหตุผลกลไก
อะไรจึงตองดิ้นหาแตทองคํา อยางนี้ไมมีใครจะมาวาอะไรละ วาก็วาเถอะ  

ขอใหไดทองคํามานํ้าหนัก ๑๐ ตัน หลวงตามีฝามือเดียวตีไดทั่วหนาคน มีหนา
มาเทาไรจะฟาดเลย ๆ ขาหามารักษาชีวิตจติใจของขา แกยังไมรูเหรอ แกไมมีลม
หายใจเหรอ จะวาอยางง้ัน ตีเสียกอนถึงจะบอกนะ ตีแลวก็จะสอนทีหลังถาอยากสอน 
ไมอยากสอนไปเลย เขาใจไหม น่ีทองคําถาได ๕๐๐ กิโลเมื่อไรแลวจะหลอมและเขาทัน
ท ี เปนระยะ ๆ คราวน้ีเขาทีละ ๕๐๐ กิโลนะ พอ ๕๐๐ ที่สองก็เปนตันไปเลย สวน
ดอลลารก็เก็บมาเร่ือย ๆ ๆ เวลาทองคําเขา ดอลลารก็ตามกันเขาไปๆ อยางคราวที่
แลวน้ีเราก็ไมคาดไมฝนวาจะไดดอลลารถึงสามแสน ก็ได เห็นไหมละ อํานาจวาสนา
แหงความรักชาติของชาติไทยเรา ดอลลารขาดต้ังมากมาย บทเวลาจะเอาก็ปงเลยทันท ี
จากทานผูใจบุญมหาคุณน้ันแหละ หนุนเขามาปงเดียวขึ้นไดเลย น่ัน 

ทีนี้ตอไปเราก็ตั้งใหมอีก นี่จะเปนเดือนไหนก็ตาม ถาเดือนหาน่ีมันพอ ๕๐๐ 
กิโลเราเอาอีกนะ เอาเขาอีก เราคิดดูเสียกอน คิดดูทองคําที่ไดมาจากที่ตาง ๆ มารวม
กันเปนเทาไร ถาควรที่จะพอกับ ๕๐๐ กิโล บวกกับเงินกฐิน ๘๔,๐๐๐ กองเปนจํานวน
เงินท่ีฝากไวธนาคารเวลาน้ี ๗๕ ลาน ถารวมอันน้ันเขามาซ้ือทองคําแลวจะไดครบ
จํานวน ๕๐๐ กิโล เราก็จะเอาออกมาทันท ี ออกมาซ้ือทองคําแลวเขา เชนอยางเดือน
เมษาอยางน้ี มันควรจะไดตอนนี้เอา ขอแตไดเมื่อไรเราเอาทันทีเลย เขาทันท ี เพื่อรีบ
เพื่อดวนใหถึงตามที่หมายปลายทางของเราที่ตั้งความมุงหมายไว 

ใหพยายามทุกคน ๆ มีเทาไรก็มีเถอะเรา อยางไรเราตองถือจุดศูนยกลางเปน
ของสําคัญมากนะ เราทุกคนอาศัยอยูจุดใหญจุดศูนยกลาง ทองคํานี้เปนหัวใจของชาต ิ
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ขาดนี้แลวไมเปนทาเลยเมืองไทยเรา ไปติดตอซ้ือขายกับท่ีไหน ๆ เขาไมยอมรับ เขาไม
สนใจ เพราะเราไมมีตัวประกัน ตัวประกันคือทองคําและดอลลาร ประกันชาติไทยของ
เราแลว การติดตอซื้อขายแมจะติดหนี้กันบางไมเปนไร เรามีเครื่องตานทานอยูแลว ถา
ไมมีอันนี้ไมไดนะ เชน อยางเขามาลงทุนในเมืองไทยเราก็หมายถึงทองคําเรานี่แหละ มี
ทองคํา ดอลลาร เงินสดเรามีใชอยูในคลังหลวงของเราแลว เราก็หมุนไดรอบตัวเพ่ือ
หนุนชาติไทยของเรา 

ถาหัวใจของเราคือทองคําและดอลลาร และเงินสดก็ไมมีเลยในคลังหลวงแลว 
หมุนไปไหนไมไดนะ หมุนไปไหนไมได นี่ละเราจะทําใหหมุนไดรอบตัวเพื่อผล
ประโยชน คิดดูตั้งแตทองคําเราไดอันนี้ และดอลลารไดมากขึ้น การพิมพธนบัตรเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ นะ ดอลลารก็ดี ทองคําก็ดี ทองคําเอาติดตัวไวเลย ไมเคล่ือนคลาด แตผล
ประโยชนออกจากทองคําเราน้ีรอบตัว เชน อยางการพิมพธนบัตรออกใช และทุกสิ่งทุก
อยาง อันนี้อยูกับที่ไดประกันทั่วประเทศไทยเรา แนนหนาม่ันคงอยูตลอด การพิมพ
ธนบัตรออกใชก็ไดมากข้ึน ๆ ตามจํานวนทองคําและดอลลารท่ีมีอยูในคลังหลวงของ
เรา ขอใหพ่ีนองท้ังหลายทราบเอาไว เวลาน้ีก็คอยดีข้ึน ๆ  

การกอสรางตางๆ รูสึกวาคอยปรากฏข้ึนในท่ีตาง ๆ ทั่วประเทศไทยเวลานี้ แต
กอนเงียบไปเลย เหมือนเมืองรางน่ันแหละ ไปที่ไหนไมมีรถบรรทุกบรรทิกแนนถนน 
เลิกหมดเลย เพราะไมมีการกอการสราง เงินไมมี ระยะกอนหนาน้ีนะ เวลาน้ีกําลังเร่ิม 
ท่ีไหนการกอการสรางมีอยูท่ัวไป นี้แสดงวาเรามีเงินพอหมุนตัวไดก็หมุนขยายตัวออก
ไป อยางน้ีแหละ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละนะ จะไมพูดอะไรมาก ขอใหพี่นองทั้งหลายทํา
ความม่ันใจไวกับทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน อยาใหคลาดเคล่ือนนะ ถาไมอยากขายหนา
ประเทศไทยเราทั้งประเทศชั่วกัปชั่วกัลป  

ใครเห็นหนาก็มาช้ีหนาๆ  วาเมืองไทยเรานี้ไมเปนทาเลย เพียงทองคําน้ําหนัก 
๑๐ ตัน เทานี้ก็ไมได เขาวาเทานั้นเราเจ็บแสบขนาดไหน แมหม ูหมา เปด ไกในบาน
เรือนของเราก็เจ็บไปตาม ๆ กัน อยาวาเราเจบ็คนเดียวนะ สัตวเจ็บ อะไรเจ็บหมดนั่น
แหละ ถาลงเจาของไดเจ็บ ประเทศชาติหมดเลย ไมมีคุณคาอะไรนะเมืองไทยเรา มีแต
ช่ือเฉย ๆ เกิดประโยชนอะไร เราตองรักสงวนศักดิ์ศรีแหงชาติไทยของเราไวดวยความ
แนนหนาม่ันคง โดยมีทองคําและดอลลารเปนเคร่ืองประกันตัวไว ใหฟงเสียงหัวหนา
นะ สําคัญอันหน่ึงนะฟงเสียงหัวหนา 

สําหรับหัวหนาในทางศาสนาก็คือหลวงตาบัว หลวงตาบัวท่ีเปนผูนําพ่ีนองท้ัง
หลายนี้ยังไมปรากฏเลยวาเราไดมีขอบกพรองตรงไหน ๆ ที่ไดทําใหพี่นองทั้งหลายเสีย
หายและลมจมลงไปน้ีเราไมเคย คิดตรงไหน ๆ ออกทางไหนก็ตรงเปง ๆ เพื่อการหนุน
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ชาติไทยของเราทั้งนั้น จึงขอใหฟงเสียงหัวหนานะ สิ่งที่พวกเปรตพวกผีพวกมารมันมี
อยูท่ัวไปในโลกดินแดนมีมาต้ังกัปต้ังกัลป มันเปนขาศึกกันระหวางความดีกับความช่ัว 
ความดีกาวไปไหนความชั่วจะติดตามทะเลาะเบาะแวง กัดฉีกกันอยูอยางง้ัน เตะ ถีบ 
ยัน เพื่อไมใหความดีกาวไปได น่ีคือความช่ัว ไปท่ีไหนคอยทําลายตลอด อันนี้มีมา
ดั้งเดิม ใหเราพิจารณาปฏิบัติเพื่อความดีของเราแนนหนามั่นคงตอชาติไทยและตัวของ
เราเองเปนที่พอใจ 

เราอยาเอาเร่ืองความช่ัวชาลามกคนน้ันคนน้ีมาถือเปนอารมณจนเกินไป ไมถูก 
ใหถืออารมณของเราในทางท่ีถูกท่ีดี บํารุงตัวเองไปเสมอ และใหปดออกในส่ิงไมดีท้ัง
หลาย น่ีถูกตองนะ เร่ืองคนดีคนช่ัวอยาถือมาเปนอารมณจนเกินไป ถึงกับขนาดท่ีวาจะ
กาวขาไมออก ไมไดนะ เอากาวไป เราทําความด ีโลกอันน้ีมีอยูดีกับช่ัว ปดมันไปที่ไหน 
มันมีอยูดวยกัน แลวท่ีวามีดีกับช่ัว มีมาจากไหน ก็มีมาจากใจ ใจมีอะไรอยูในนั้นถึงมี
ความดีความช่ัว ใจมีกิเลส กิเลสเปนฝายต่ําเปนฝายชั่ว ฝงอยูในใจอันเดียวกัน ธรรม
เปนฝายดีตลอดถึงความเลิศเลออยูที่ใจ  

เวลาน้ีมันกําลังรบกันอยูภายในใจของเรา ถาความคิดอะไรไมดีใหปดออก เอา
ความดีทับหัวมันเขาไป ทําแตความดีออกมาๆ  ตางคนตางแกในหัวใจตัวเอง เพราะ
ความช่ัวและความดีเกิดและอยูท่ีใจ ไมไดอยูที่ไหน อยูที่ใจของเราแตละคน ๆ ให
พยายามระมัดระวังความช่ัวท่ีเกิดข้ึนภายในใจ ใหปดออก เอาความดีสนับสนุนข้ึนมา 
เราจะเปนคนดีเรื่อย ๆ มันคิดออกมาทางช่ัว เชนเราจะทําความดี ความช่ัวมาเปน
อุปสรรคแลว คิดขึ้นมาภายในใจดวงเดียวกันนี้ แลวก็สรางความลมเหลวใหแกตัวของ
เราเอง ไมเกิดประโยชนอะไร  

ความช่ัวกับความดีเกิดอยูท่ีใจ จําใหดี แลวแสดงออกมาจากหัวใจเรา มาคัด
คานดีกับช่ัวท่ีเกิดข้ึนจากหัวใจดวงเดียวกันน้ันแหละ เราจงึใหเอาความดีน้ีปดความช่ัว
เอาไว สรางความดีขึ้นไปเรื่อยๆ  นะ จําเอา ทีนี้จะใหพร 

ทองคําหลังจากวันท่ีมอบแลว คือวันท่ี ๑๐ มอบทองคําที่ธนาคารแหงชาติเรียบ
รอยแลว เวลาน้ีไดเพ่ิมเติมอีกหลังจากวันน้ันมา ถึงเม่ือวานน้ีนะ วันนี้ยังไมไดนับ ได
ทองคํานํ้าหนัก ๑๘ กิโล ๔๔ บาท ๒ สตางค วันน้ีไมไดนับ และตอไปน้ีเราจะเอาเร่ือย 
กาวเร่ือย ๆ พอได ๕๐๐ กิโลเมื่อไรเราเขาทันที ๆ ใหถือเปนสมบัติของทุกทาน ๆ นะ 
อยาถือวาคนน้ันจะทําคนน้ีจะทํา ขาดเราเสียเพียงคนเดียวเสีย ใชไมไดนะ เอาละทีนี้จะ
ใหพร จากนี้เราก็จะออกเดินทางไปละ  

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


