เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖

ไดเปนระยะ ๆ แลวก็ถึงที่สุด
(มาจากอเมริกา ๒๐๐ ดอลลครับ) มาจากอเมริกาไดมา ๒๐๐ ดอลลเหรอ ดีแลว
ไปหลาย ๆ คนใหไดมาหลายรอยดอลล เราไปไมได นีเ่ ขานิมนตแลวนีน่ ะ ทางสหรัฐทั้ง
พระทัง้ ประชาชนทีม่ ารวมอยูท างโนนนิมนตเราไปเทศน โอย ไมไป เราบอกตรง ๆ เรา
บอกเราเข็ดตั้งแตไปอังกฤษ ยังไมหายเข็ด เราวา ทางออสเตรเลีย อันนั้นก็รวมกันอีก
เหมือนกัน นิมนตเราไป เราบอกเราไปไมได ก็เปนอันวาไมไปทั้งสองเลย ก็แลวแตเขาจะ
พิจารณากันแหละ ทางสหรัฐติดตอมาแลว เขารวมกันใหญ ไปก็นิมนตไปเทศนนั่นแหละ
ทอดผาปงผาปารวมหัวกันเลย ทางสหรัฐมีหลายกลุม (ถาหลวงตาไปเขาจะทําบุญดอลลาร
มามาก ๆ ครับ) โอย ไมไป ทําเดีย๋ วนีย้ ง่ิ ไดบญ
ุ มาก ยังจะไปหาไกล เอาเดีย๋ วนีน้ า (คือคน
ไทยที่กลับมาไมไดมีเยอะคะ)
ก็ดงั ทีเ่ คยเรียนใหทราบแลว คือคนไทยเรานีไ้ ปอยูส หรัฐ เขาพูดแบบสุด ๆ สิน้ ๆ
เลย วาเรือ่ งศาสนานีเ้ ขาหมดหวัง วางัน้ ทีนี้เพื่อนที่อยูดวยกันเขาไดหนังสืออะไรเราไป เขา
วาอยาดวนหมดหวังนะ ใหอานหนังสือนี้กอน เลยเอามาใหเพือ่ น นีล่ ะเรือ่ งราวมัน ตอนนั้น
ดูอนิ เตอรเน็ตยังไมแพรหลายนะ มีแตพวกเทป พวกหนังสือ เพือ่ นเขาละเอาไป วาอยา
ดวนหมดหวัง สิ่งที่ใหความหวังมีอยู เอา ดู ฟงใหดี วางัน้ มอบทั้งเทปทั้งหนังสือให นี่แก
ความหมดหวัง พอเขาอานไปฟงไป ๆ เริ่มตนก็ขึ้น เอะ ชอบกล ๆ ตอไปชอบกลหนักเขาก็
มีหวังเต็มทีเ่ ลย บุกมาเลย ชวนเพื่อนฝูงมาดวยกัน ดูเหมือน ๔-๕ คน คนไทยดวยกัน มา
ก็มาทอดผาปา พรอมกับจะมานิมนตเราใหไปทางโนน เราวาไปไมได เขายังไมยอมอีก ยัง
จะซื้อตั๋วถวายอีก ซือ้ มาเทาไรก็ไมสาํ เร็จ เราบอก เพราะขอตกลงยังไมลงกันได อะไรก็ไม
สําเร็จทัง้ นัน้
หมายถึงวาทางโนนเขามีความหวังในธรรมทัง้ หลายอยูแ ลว เขามานิมนตเราไป โอย
เอาจริงจังมากที่มา ๔-๕ คน พูดวามีหวัง ๆ เต็มที่แลว นัน่ ละมาดวยความอาจหาญจะมา
เอาเราไป มันก็ไปไมไดทําไง เวลานีก้ าํ ลังรวมหัวกันใหญทางสหรัฐ ดูวา จะแตงใครไปรับ
แทนหรือวาไง เราก็วา แลวแตจะพิจารณากัน เราวางี้ สําหรับเรานีไ้ ปไมไดแลว ของเลนเมื่อ
ไรสหรัฐ ตั้งแตเราไปอังกฤษมานี้ ๑๔ ชั่วโมง ไปสหรัฐมันก็ ๒๘ ชั่วโมงนะซิ เราอยากวา
อยางนัน้ นะ ไมไป วางัน้ เลย

๒

ทางออสเตรเลียก็มีทานเอียน ทางฝายพระ ทานเอียนก็เคยอยูนี้มาดูเหมือนตั้ง ๑๐
กวาป นี่เราก็เห็นใจพี่นองที่ไปอยูทางสหรัฐคนไทยเราไปอยูเยอะ นอกจากนั้นก็มีพวกลาว
เขมร เวียดนาม ที่เปนชาวพุทธรวมหัวกันเหมือนกัน เขาฟงธรรมเราเปนประจําพวกนี้
พวกเขมร เวียดนาม ลาว และคนไทยเรา พระมาบอกเรา เราก็บอกขาดตัวเลยวาไปไมได
แลว ทั้งออสเตรเลีย ทัง้ สหรัฐ ตั้งแตเราเที่ยวอยูตามเมืองไทย แนะนําสั่งสอนพี่นองชาว
ไทยก็ยังไมไดทั่วถึง ออนลง ๆ ทุกวัน ไหนจะโดดไปสหรัฐอีก ไมไหว วางัน้ เลย
นีล่ ะพิจารณาซิพน่ี อ งทัง้ หลาย นี้เปนจุดหนึ่งที่เปนจุดสะดุดหัวใจของคนทั้งชาติ
เวลานี้ คือเราจะใหไดเปนจุด ๆ ไป เปนระยะ ๆ การมอบทองเขาคลังหลวงของเรานะ
เบือ้ งตนก็ยงั ไมแนนกั วาจํานวนเทาไร ๆ ครัน้ ตอมานีเ้ ราไดประกาศแลวเปนความแนนอน
วา เราจะมอบทองคําเขาคลังหลวงแตละครัง้ ๆ นี้ขอใหได ๕๐๐ กิโลมอบที่หนึ่ง ๆ คราวที่
แลวนี้ก็มอบ ๕๐๐ กิโล ทีนค้ี ราวตอไปทีว่ า เปนจุดสําคัญคือวันที่ ๑๒ เมษา นี้ เราก็ควรจะ
ไดวางั้นเถอะ เพราะเปนจุดสําคัญทองคําเขามอบคลังหลวง ซึง่ เวลานีไ้ ด ๑๑๘-๑๙ กิโล นี่
ละทีจ่ าํ นวน ๕๐๐ กิโล เวลานีเ้ ราไดแลว ๑๑๘-๑๙ กิโล เหลือจากนั้นก็เปนภาระของพี่นอง
ชาวไทยที่จะแบกหามประเทศของเราขึ้นดวยนําหนักทองคําระยะนี้ ๕๐๐ กิโล ขึ้นเปนพัก
ๆ
นี้เปนโอกาสที่เหมาะสมแลวกับชาติไทยของเราที่จะลมจมมาไมกี่ปมานี้นะ แลวตาง
คนตางฟน ก็เห็นผลประจักษโดยลําดับลําดามาแลว เห็นชัดเจนมากนะ ทีนเ้ี ราไดประกาศ
แลววา ทองคําที่มอบแตละครั้งขอใหไดครั้งละ ๕๐๐ กิโล ๆ ทุกครั้งไปเลย จุดนี้ก็เปนจุด
สําคัญ แลวเงินเราทีม่ อี ยูใ นธนาคารเวลานีเ้ งิน ๘๔,๐๐๐ กองกฐินนั้น เราถอนออกมาเพิ่ม
ทองคํามอบตอนนี้เพียง ๒๐ ลาน เวลานีเ้ งินกฐินนีย้ งั เหลืออยู ๗๖ ลานนะ แลวในโครง
การชวยชาติบญ
ั ชีตา ง ๆ สมุดที่อยูในนามของเราเปนเจาของเองวางั้นเถอะ มันมีอยู
ประปราย รวมกันอยางนอยคงไมต่ํากวา ๕๐ ลาน จํานวน ๕๐ ลานนีส้ ะเปะสะปะจากนัน้
จากนี้ เรานับแลวเราก็ลมื แลวมันก็เขาอยูเ รือ่ ย ๆ นะ คือเวลาเราไดพอสมควร พอแยกเขา
เราก็เขาเรือ่ ยนะ แตเราไมพูดพึ่งพูดวันนี้ เราเขาเรือ่ ยของเราคือเขาอันนีเ้ พือ่ ความตายตัว
เปนการวามัดไวในตัว
คือเรากําหนดเรียบรอยแลววาในโครงการชวยชาติทง้ั หมดนี้ มีเทาไรเงินในบัญชีน้ี
เราจะเอาเขาทองคําทัง้ หมด สวนที่เราไมเขาก็ออกทั่วประเทศไทย อยางทีช่ ว ยอยูเ วลานี้
แหละทั่วไปหมด อันนี้ไมไดเขาบัญชีจึงไมแนนอน ทีนี้เมื่ออันใดเขาบัญชีแลวก็แนนอนที่จะ
เขาทองคํา เพราะฉะนัน้ เราจึงพยายามเจียดเขา ๆ อยูเสมอ ทางนี้ก็ดึงทางนั้น ทางนี้ก็มาดึง
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ทางนั้น ดึงรอบตัวนะ คนนัน้ จําเปนนัน้ คนนีจ้ าํ เปนนี้ รายไหนมาพูดก็ เอ ทําไมนะ ทําใหงง
เหมือนกัน คือดวยความสงสารและความจําเปนบอก เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาล นอกนั้น
เราพอใหพักได เดีย๋ วนีเ้ ยอะเรือ่ งพักนะเราสูไ มไหว โรงพยาบาลละมากพัก โรงร่าํ โรงเรียน
ก็มีแตไมมากเหมือนโรงพยาบาล โรงพยาบาลนีเ้ ปนตึก ๆ ทั้งนั้นนะที่วาใหพักไว ๆ ตลอด
รถยนตรถอะไร
รถยนตเวลานีก้ ต็ อ งรอ ดูเหมือนจะรอยกวาคันรถยนตทเ่ี ราใหไปแลวนะ เฉพาะโรง
พยาบาลนั้นมันสองรอยกวาโรงแลวที่ชวยไปตลอดอยางนี้ สรางตึกใหโรงพยาบาลไมทราบ
วากีส่ บิ หลังนะ หลายสิบหลัง หลังหนึ่งอยางนอยตอง ๔ ลานขึน้ ไป เรื่อยขึ้นไป ถึงสิบกวา
ลานก็มี นีเ่ ปนเรือ่ งใหญสาํ หรับโรงพยาบาลตึกกับเครือ่ งมือ เวลานีก้ ก็ าํ ลังสัง่ เครือ่ งมือ
เอกซเรยคอมพิวเตอร ใหเราเครือ่ งหนึง่ แลวจะมาอยูต กึ อีกหลังใหญหลังหนึง่ ที่จะเคลื่อน
ยายมาหลังนีท้ ม่ี คี วามจําเปนซึง่ ควรจะยายมานัน้ ยายมาแตละครัง้ นีค้ า ใชจา ยหมดเปนแสน
เขาวาอยางนัน้ แลวก็มาพูดออดออนเรานัน้ แหละ เราก็รเู ขาพูดเรือ่ งความจําเปน เราก็ฟง
ไป ๆ แลวพิจารณาดูนาํ้ หนักมันก็พอ ๆ กัน เมื่อมีเงินพอถูไถไดก็ควรจะเอามาอีกเสีย
เพื่อจะไมไดโยกยายเปนประจําอยางนี้ เราก็เลยรับคํา สัง่ แลวเวลานี้ นานแลวนะ ดูเหมือน
จะรวม ๓ เดือนแลวมัง้ หรือ ๒ เดือนแลว ยังไมมา
เขาบอกเฉพาะเครื่องเดียวนี้ก็ ๓ ลานกวา แลวมีอนั หนึง่ เราไมไดถามราคา รวมกัน
แลวก็คงจะเปน ๔ ลาน นี่ก็จวนจะตกมาแลว อยางนีแ้ หละ อันไหนที่จําเปนไดตกลงให
เรียบรอยแลวเปนอันวารอยเปอรเซ็นต ๆ อันไหนที่ยังไงไมไดก็บอกวาพักไวกอน ๆ เมือ่
เบาบางแลวก็จบั อันนัน้ มาพิจารณาอีก เรือ่ ยมาอยางนี้ เวลานีย้ งั เต็มอยูบ นบา เราไมพูดเฉย
ๆ ที่วาขอพักไว ๆ มาก นีล่ ะทีเ่ งินเรามันเขาทองคําไมไดเพราะเหตุนเ้ี อง ขอใหพี่นองทั้ง
หลายทราบนะ เราเปนผูร บั ผิดชอบในสมบัตเิ หลานีแ้ ตผเู ดียว รับผิดชอบ รับจริง ๆ เสีย
ดวยนะ คิดดูซบิ าทหนึง่ เราไมเคยแตะนะ ฟงซิ ใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบวาผูน าํ พีน่ อ งทัง้
หลายเปนพระประเภทใด เอาอยางนัน้ เลย เด็ดก็เด็ดอยางนี้เอง เด็ดเพื่อชาติบานเมือง
เด็ดเพื่อดีไมใชเด็ดเพื่อเสีย เด็ดขาดอันไหนเด็ดเทาไรก็ยิ่งดี ๆ
นีเ่ ราก็กาํ ลังเรง ๆ จะใหทองคําเราขึ้นน้ําหนักอยางนอยขอใหได ๑๐ ตันในการชวย
ชาติคราวนี้ เพราะเปนเรือ่ งกระเทือนมาก ทัว่ โลกเขาทราบกันหมดวาเมืองไทยกําลังชวย
ชาติตวั เองเวลานี้ ทราบกันหมดแลว ทีนเ้ี ครือ่ งหมายแหงการชวยชาติเรา เราจะเอาอะไรมา
เปนสิริมงคลแกชาติของเรา และเปนที่ชมเชยของคนที่มีธรรมในใจ ไอสวนที่พวกชี้หนาดา
ทอก็จะจางไป เราไดขนาดถึงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน แตดอลลารยังไงตองไดแหละ ๑๐
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ลานนะ เวลานี้ ๗ ลานกวา เพราะดอลลารนเ้ี บากวาทองคํา ยกขึ้นไดงายกวา นี่มานี้ก็ตั้ง
๒๐๐ -๓๐๐ แลว ทองคํายังไมเห็นสักสตางคเลย ไปไหน มันเปนกันอยางนี้ซิถึงวามันหนัก
มันนอนไมตื่นนะทองคําวาไง
พอไดอันนี้แลว เอา ทีนเ้ี ราก็บอกตรง ๆ เลยวาจะปดพี่นองไวขางหลังเรา เราจะ
ออกสนามโดยถายเดียวเทานัน้ เอา ใครวายังไงใหมา โบกมือใหเลย หมดทั้งโคตรก็ใหมา
เขาใจไหม นีค่ าํ เด็ดทานทัง้ หลายเขาใจไหม ถือวาเปนความหยาบโลนหรือ อยาวาแตคนผู
ใดผูห นึง่ ทีจ่ ะมาชีห้ นาดาทอเรา ใหเขายกหมดทัง้ โคตรเขามาชีห้ นาเรา เราจะเอาคนเดียวสู
คนเดียวเขาใจไหม ไดทองคําเทานัน้ เทานีแ้ ลวเราจะจีม้ นั เลย หมดทั้งโคตรมันหงายดวย
กันหมดเขาใจไหม ทองคําไมใหเราแมแตกโิ ลหนึง่ แลวยังจะมาชีห้ นาเรา นีล่ ะตอนเราจะ
เอามันนะเขาใจไหม
ขอใหไดคราวนี้ เปนคราวสําคัญมากนะ ถาไมไดคราวนี้แลวเราจะไมมีทางได คิด
ดูซิ ทองคําเรามีอยูค ลังหลวงนัน้ ไมไดยนิ วาใครเอาเขามาเลย เงียบเลย แตคราวนี้ก็ได
ปรากฏขึน้ เวลานีเ้ กือบ ๖ ตันแลว นีก่ เ็ พราะพีน่ อ งชาวไทยเราชวยชาติ ประกาศตนเปนผู
รักชาติเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีทว่ั หนากัน ปรากฏผลขึน้ มานีท้ องคําไดรว ม
๖ ตันแลวนะเวลานี้ ดอลลารก็ ๗ ลาน ๓ แสนกวาแลว สวนเงินสดนั้นไมตองพูดละ มัน
เปนกี่รอยกี่พันลานที่ออกอยูตลอดเวลา
ขอใหไดอันนี้เปนเครื่องประดับชาติไทยของเรา แลวจะสมเหตุสมผลกับหลวงตาที่
อุตสาหพยายามชวยพี่นองทั้งหลาย ถึงขนาดรองโกกนะเราไมลืมนะ คือรองนี้ออกมาจาก
หัวใจจริง ๆ ซึง่ เราไมเคยเกีย่ วของกับบานเมืองทัง้ หลายเลย หนาทีก่ ารงานของบานเมือง
รัฐบาลชุดไหนตัง้ ขึน้ มาเราก็ฟง เรื่องฟง ๆ เรือ่ งรู ๆ เพราะลูกศิษยลูกหาเต็มอยูใน
กระทรวงไมรูไดยังไง แตก็เปนเรื่องของทางบานเมืองไป เราไมเคยสนใจนะ เราก็มแี ต
ปฏิบตั หิ นาทีก่ ารงานทางศาสนาอรรถธรรมไปเทานัน้ แหละ จนกระทั่งมันจะไปไมรอดแลว
เรื่องกระเทือนเขามาละซิ กระเทือนเขามาวาติดหนีเ้ ทานัน้ ๆ โถ ทํายังไง
สุดทายเราก็ใหบรรดาลูกศิษยเขาไปคนเอาหลักเกณฑภายในออกมา บัญชี ขนาด
นัน้ นะ กอนที่จะไดนําพี่นองทั้งหลาย วาติดหนีเ้ ขาเทาไร พอเขานําเรือ่ งมาใหเราทราบติด
หนีแ้ ลวมันรองโกกเลยทีเดียว โอ ทํายังไงคนไทยทั้งประเทศนี้มันก็เทากับหัวหนู ๆ เขาที่
เปนเจาหนีเ้ รานีก่ างเล็บไว พวกเหยีย่ วกางเล็บไวอยางนีเ้ จาหนี้ ไอเราผูเ ปนลูกหนีอ้ ยูน ก้ี าํ
ลงเมือ่ ไรเสร็จ เพราะอะไร จนกระทั่งคิดวาจะไมมีปญญาใชหนี้เขาได ลงติดหนี้เขาถึงขนาด
หลาย ๆ แสนลาน โถ ยังไง ก็เทากับเขากางเล็บใหเราเห็นอยูน ่ี เปนแตเพียงวาเขายังไมกํา
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ถากําเมือ่ ไรก็เสร็จ คือกําหมายความวาอยางไร เอาหนีฉ้ นั มา ถาไมไดหนี้แลวประเทศไทย
ทั้งหมดนี้เปนเมืองขึ้นของฉัน เปนบอยของฉันทั้งประเทศ เราไมอยากไดยนิ เลยคํานี้ ขอให
ตายเสียกอนวาอยางนัน้
นี่ละที่รองโกกขึ้นมา เลยวา เอา จะเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย เปนก็เปน ตายก็ตาย
สุดกําลังเราพอ เราวาอยางนี้ ตั้งแตบัดนั้นมาจึงไดออกอยางเด็ดอยางเดี่ยวเฉียบขาดทุก
อยางดวยความลงใจ จากความกระเทือนหัวใจถึงขนาดรองโกกขึ้นมา อันนี้ไมไดจืดนะ คํา
วารองโกกเพื่อชาติไทยของเรานี่ไมไดจืดจางนะ เพราะฉะนัน้ จึงเรงเรือ่ ย ไปที่ไหนเขาจะวา
หลวงตาบัวไปหากวนบานกวนเมือง วาก็ชา งหัวมันเถอะก็วา อยางนัน้ เขาใจไหม หางมันไม
วาไมเปนไรเขาใจไหม วาก็ชา งหัวมันเถอะนะ หางมันไมวาไมเปนไร เราก็ขวนขวายของเรา
ขึ้นไปเรื่อย ๆ ขอใหไดอยางนีจ้ ะภาคภูมใิ จในการชวยชาติคราวนี้ ถาเลยจากนี้แลวจะไมได
นะ จุดสําคัญอยูจุดนี้ เปนจุดทีเ่ หมาะสมเวลาทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ดุ คือจุดนี้ จุดทีเ่ รากําลัง
ชวยชาติ ไดเทาไรเอาตอนนี้ พอผานนี้แลวจะไมไดนะ
นีล่ ะเราคิดกาลหนากาลหลังทบทวนแลว กาลนีเ้ ปนกาลทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ จึงขอใหพี่
นองทั้งหลายไดพินิจพิจารณาใหถึงใจ การที่ไดเห็นเรื่องคําประกาศโฆษณาที่ไหนก็ตามวา
เรือ่ งการชวยชาติบา นเมือง หรือเขียนหนังสือติดไวสองฟากทางก็ดีหรือที่ไหนก็ดี เขา
ประกาศไววา ผาปาชวยชาติ กองกุศลชวยชาติอยางนั้นอยางนี้ ไปฟงแลวอยาไปมือเทาเอว
อยางนี้ เขาใจไหมเทาเอวอยางนี้ จอดูดวยความหยิ่ง อยาทําใหเราเห็นนะ เรานีอ้ มุ ชาติเต็ม
กําลังความสามารถ อยาไปคิดวาใบโฆษณาเหลานี้เปนเรื่องอนาถาทุคตะเข็ญใจไมมีคุณคา
ราคา นี้คือหัวใจของชาติไทยใหทราบทุกคนนะ ที่ประกาศออกมานี้ก็ประกาศวาชาติไทยจะ
จม เครื่องประกาศนี้เพื่อดึงชาติไทยของเราขึ้น อยามาเยอหยิ่งจองหองตอคําประกาศเหลา
นีน้ ะ เสียทีส่ ดุ เลย พากันจําทุกคนนะ เสียมากทีเดียว เห็นคําประกาศทีจ่ ะชวยชาติบา น
เมืองใหมีความกระหยิ่มยิ้มยองซิ นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ใหลงอยางนั้นซิ จะไปยืนแบบ
หยิง่ ๆ นี้ไมไดนะ ดูไมได ขออยาใหหลวงตาเห็นเลยนะ
นี่ที่พูดจุด ๕๐๐ เวลานีไ้ ดประมาณ ๑๑๙ กิโลฯ เราคิดวามันพอเปนไปไดเราจะ
ถอนเงินออกมาทั้งหมดซื้อทองคํา ไอนี้ทองคํามันก็ตีหนาตีหลัง แลวขึน้ ราคาอะไรทําใหเรา
หด โผลออก แลวหดเขาอยูเ รือ่ ย ๆ เดีย๋ วนีน้ ะ พอไดจังหวะเมื่อไรเอาแนนอนปุบทันทีเลย
เวลานีร้ อจังหวะแลวรอจากพีน่ อ งทัง้ หลายดวย เอา ทานผูใ ดมีศรัทธามากนอยใหบริจาค
เขามาเพื่อชาติไทยของเรา ใหไดเปนระยะ ๆ ไป แลวมันก็ถึงที่สุดของมันเองนะเมื่อทําไม
ถอย ตั้งแต ๕ ตันกวามันไดมาจากไหน มันไดมาจากพี่นองชาวไทยบึกบึนดวยกัน อันนี้
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เมื่อบึกบึนไปมันก็จะตองไดเพิ่มอยางนั้นอีกเหมือนกันนะ ใหอุตสาหพยายามดวยกันทุก
คน แลวทางเมืองนอกเขาก็มคี วามสนใจแลวก็ชว ยหนุนเขามาดังทีเ่ ห็นนีแ้ หละ หนุนเขามา
ๆ
ใครอยูทางไหนก็เปนคนชาติไทยดวยกัน ก็เหมือนเราไปหาอยูห ากินคาขายตามที่
ตาง ๆ นัน้ เวลาถามอยูบ า นไหนอยูเ มืองไหน เขาตองชี้มาเมืองไทย พอแมคือใคร คือคน
นัน้ ๆ ชี้เขามา อันนี้ก็คือเมืองไทยซึ่งเปนเมืองพอเมืองแม คนไทยไปอยูที่ไหนก็ตองชี้เขา
มาหาเมืองไทยของตน นีแ่ หละทีท่ างโนนเขาจะมาขอชวยและนิมนตเราไป แตเราไปไมไดก็
ยอมรับ
ทางโนนจะพิจารณาแกไขยังไงที่จะใหไดมากนอยตามกําลังของเรา
ที่
ตะเกียกตะกายเพื่อชาติไทยของเรา ก็ขอใหหามาเทานัน้ ละนะ สําหรับเรานีเ้ ราบอกตรง ๆ
เราไปไมไดแลว วันนี้ก็พูดเพียงเทานั้น
สรุปทองคําและดอลลารวนั ที่ ๑๒ เมือ่ วานนี้ ทองคําได ๖ บาท ดอลลารได ๓๑๘
ดอลล ทองคําทีม่ อบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลวนัน้ ๕,๕๕๙ กิโลครึง่ ดอลลาร ๗ ลาน ๒
แสนดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบเขาคลังหลวงแลวเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวา นัน้ เวลานีไ้ ด
๑๒๐ กิโล ๑๒ บาท ๒๐ สตางค ดอลลารได ๑๑๓,๖๙๒ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้ง
หมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนทองคํา ๕,๖๗๙ กิโลครึง่ รวมดอลลารที่ไดทั้ง
หมด ที่มอบแลวและยังไมไดมอบ ได ๗,๓๑๓,๖๙๒ ดอลล กรุณาทราบตามนี้ มันจะเขยิบ
ขึน้ เรือ่ ย ๆ ขอใหพจิ ารณานะ หลวงตานีพ้ ดู จริง ๆ หนักมากนะ หนักจริง ๆ ไมใชจะหนัก
แตเพียงพาพี่นองทั้งหลายอุตสาหพยายามทุกวิถีทาง เพือ่ จะนําสมบัตมิ หามงคลเขาสูค ลัง
หลวง นอกจากนั้นยังเกี่ยวโยงทั้งอยางลึกลับทั้งเปดเผยอยูในหัวใจนี้หมด ไดพจิ ารณาทัง้
ชาติทั้งศาสนา รวมแลวเปนชาติไทย เราไดพจิ ารณาเต็มกําลังความสามารถ
ก็ดังที่ไดเคยปฏิบัติมานั้นแหละ อะไรที่เขามาผานตรงไหน เราอยูใ นความรับผิด
ชอบแหงชาติไทยและศาสนาพุทธของเรา เราจะตองเปนผูร บั ผิดชอบเต็มเหนีย่ ว ๆ อยางนี้
เรือ่ ยมา เพราะฉะนั้นจึงไมมีแตเพียงวา เราจะขนสมบัตอิ นั นีเ้ ขาสูค ลังหลวง ยังตองระวัง
รักษาสิ่งที่จะมาเปนภัยตอสมบัติเหลานี้อีกดวย จึงพอปด ๆ พอเปา ๆ พอตี ๆ กันเรือ่ ย
กรุณาทราบตามนีน้ ะ ตอไปนี้จะใหพร
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

