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ไดเปนระยะ ๆ แลวก็ถึงที่สุด 
 

 (มาจากอเมริกา ๒๐๐ ดอลลครับ) มาจากอเมริกาไดมา ๒๐๐ ดอลลเหรอ ดีแลว 
ไปหลาย ๆ คนใหไดมาหลายรอยดอลล เราไปไมได น่ีเขานิมนตแลวน่ีนะ ทางสหรัฐทั้ง
พระท้ังประชาชนท่ีมารวมอยูทางโนนนิมนตเราไปเทศน 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 ทําเด๋ียวน้ีย่ิงไดบุญมาก ยังจะไปหาไกล เอาเด๋ียวน้ีนา (คือคน
ไทยที่กลับมาไมไดมีเยอะคะ) 

ก็ดังท่ีเคยเรียนใหทราบแลว คือคนไทยเราน้ีไปอยูสหรัฐ เขาพูดแบบสุด ๆ ส้ิน ๆ 
เลย วาเร่ืองศาสนาน้ีเขาหมดหวัง วาง้ัน ทีนี้เพื่อนที่อยูดวยกันเขาไดหนังสืออะไรเราไป เขา
วาอยาดวนหมดหวังนะ ใหอานหนังสือนี้กอน เลยเอามาใหเพ่ือน น่ีละเร่ืองราวมัน ตอนนั้น
ดูอินเตอรเน็ตยังไมแพรหลายนะ มีแตพวกเทป พวกหนังสือ เพ่ือนเขาละเอาไป วาอยา
ดวนหมดหวัง สิ่งที่ใหความหวังมีอยู เอา ดู ฟงใหด ีวาง้ัน มอบทั้งเทปทั้งหนังสือให นี่แก
ความหมดหวัง พอเขาอานไปฟงไป ๆ เริ่มตนก็ขึ้น เอะ ชอบกล ๆ ตอไปชอบกลหนักเขาก็
มีหวังเต็มท่ีเลย บุกมาเลย ชวนเพื่อนฝูงมาดวยกัน ดูเหมือน ๔-๕ คน คนไทยดวยกัน มา
ก็มาทอดผาปา พรอมกับจะมานิมนตเราใหไปทางโนน เราวาไปไมได เขายังไมยอมอีก ยัง
จะซื้อตั๋วถวายอีก ซ้ือมาเทาไรก็ไมสําเร็จ เราบอก เพราะขอตกลงยังไมลงกันได อะไรก็ไม
สําเร็จท้ังน้ัน 

หมายถึงวาทางโนนเขามีความหวังในธรรมท้ังหลายอยูแลว เขามานิมนตเราไป โอย 
เอาจริงจังมากที่มา ๔-๕ คน พูดวามีหวัง ๆ เต็มที่แลว น่ันละมาดวยความอาจหาญจะมา
เอาเราไป มันก็ไปไมไดทําไง เวลาน้ีกําลังรวมหัวกันใหญทางสหรัฐ ดูวาจะแตงใครไปรับ
แทนหรือวาไง เราก็วาแลวแตจะพิจารณากัน เราวาง้ี สําหรับเราน้ีไปไมไดแลว ของเลนเมื่อ
ไรสหรัฐ ตั้งแตเราไปอังกฤษมานี้ ๑๔ ชั่วโมง ไปสหรัฐมันก ็๒๘ ชั่วโมงนะซ ิ เราอยากวา
อยางน้ันนะ ไมไป วาง้ันเลย 



 ๒ 

ทางออสเตรเลียก็มีทานเอียน ทางฝายพระ ทานเอียนก็เคยอยูนี้มาดูเหมือนตั้ง ๑๐ 
กวาป นี่เราก็เห็นใจพี่นองที่ไปอยูทางสหรัฐคนไทยเราไปอยูเยอะ นอกจากนั้นก็มีพวกลาว 
เขมร เวียดนาม ที่เปนชาวพุทธรวมหัวกันเหมือนกัน เขาฟงธรรมเราเปนประจําพวกน้ี 
พวกเขมร เวียดนาม ลาว และคนไทยเรา พระมาบอกเรา เราก็บอกขาดตัวเลยวาไปไมได
แลว ทั้งออสเตรเลีย ท้ังสหรัฐ ตั้งแตเราเที่ยวอยูตามเมืองไทย แนะนําสั่งสอนพี่นองชาว
ไทยก็ยังไมไดทั่วถึง ออนลง ๆ ทุกวัน ไหนจะโดดไปสหรัฐอีก ไมไหว วาง้ันเลย 

น่ีละพิจารณาซิพ่ีนองท้ังหลาย นี้เปนจุดหนึ่งที่เปนจุดสะดุดหัวใจของคนทั้งชาติ
เวลาน้ี คือเราจะใหไดเปนจุด ๆ ไป เปนระยะ ๆ การมอบทองเขาคลังหลวงของเรานะ 
เบ้ืองตนก็ยังไมแนนักวาจํานวนเทาไร ๆ คร้ันตอมาน้ีเราไดประกาศแลวเปนความแนนอน
วา เราจะมอบทองคําเขาคลังหลวงแตละคร้ัง ๆ นี้ขอใหได ๕๐๐ กิโลมอบที่หนึ่ง ๆ คราวท่ี
แลวนี้ก็มอบ ๕๐๐ กิโล ทีน้ีคราวตอไปท่ีวาเปนจุดสําคัญคือวันท่ี ๑๒ เมษา น้ี เราก็ควรจะ
ไดวางั้นเถอะ เพราะเปนจุดสําคัญทองคําเขามอบคลังหลวง ซ่ึงเวลาน้ีได ๑๑๘-๑๙ กิโล น่ี
ละท่ีจํานวน ๕๐๐ กิโล เวลาน้ีเราไดแลว ๑๑๘-๑๙ กิโล เหลือจากนั้นก็เปนภาระของพี่นอง
ชาวไทยที่จะแบกหามประเทศของเราขึ้นดวยนําหนักทองคําระยะนี ้ ๕๐๐ กิโล ขึ้นเปนพัก 
ๆ 

นี้เปนโอกาสที่เหมาะสมแลวกับชาติไทยของเราที่จะลมจมมาไมกี่ปมานี้นะ แลวตาง
คนตางฟนก็เห็นผลประจักษโดยลําดับลําดามาแลว เห็นชัดเจนมากนะ ทีน้ีเราไดประกาศ
แลววา ทองคําที่มอบแตละครั้งขอใหไดครั้งละ ๕๐๐ กิโล ๆ ทุกครั้งไปเลย จุดนี้ก็เปนจุด
สําคัญ แลวเงินเราท่ีมีอยูในธนาคารเวลาน้ีเงิน ๘๔,๐๐๐ กองกฐินนั้น เราถอนออกมาเพิ่ม
ทองคํามอบตอนนี้เพียง ๒๐ ลาน เวลาน้ีเงินกฐินน้ียังเหลืออยู ๗๖ ลานนะ แลวในโครง
การชวยชาติบัญชีตาง ๆ สมุดที่อยูในนามของเราเปนเจาของเองวางั้นเถอะ มันมีอยู
ประปราย รวมกันอยางนอยคงไมต่ํากวา ๕๐ ลาน จํานวน ๕๐ ลานน้ีสะเปะสะปะจากน้ัน
จากน้ี เรานับแลวเราก็ลืมแลวมันก็เขาอยูเร่ือย ๆ นะ คือเวลาเราไดพอสมควร พอแยกเขา
เราก็เขาเร่ือยนะ แตเราไมพูดพึ่งพูดวันนี้ เราเขาเร่ือยของเราคือเขาอันน้ีเพ่ือความตายตัว
เปนการวามัดไวในตัว 

คือเรากําหนดเรียบรอยแลววาในโครงการชวยชาติท้ังหมดน้ี มีเทาไรเงินในบัญชีน้ี
เราจะเอาเขาทองคําท้ังหมด สวนที่เราไมเขาก็ออกทั่วประเทศไทย อยางท่ีชวยอยูเวลาน้ี
แหละทั่วไปหมด อันนี้ไมไดเขาบัญชีจึงไมแนนอน ทีนี้เมื่ออันใดเขาบัญชีแลวก็แนนอนที่จะ
เขาทองคํา เพราะฉะน้ันเราจึงพยายามเจียดเขา ๆ อยูเสมอ ทางนี้ก็ดึงทางนั้น ทางนี้ก็มาดึง



 ๓

ทางนั้น ดึงรอบตัวนะ คนน้ันจําเปนน้ันคนน้ีจําเปนน้ี รายไหนมาพูดก็ เอ ทําไมนะ ทําใหงง
เหมือนกัน คือดวยความสงสารและความจําเปนบอก เฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาล นอกนั้น
เราพอใหพักได เด๋ียวน้ีเยอะเร่ืองพักนะเราสูไมไหว โรงพยาบาลละมากพัก โรงรํ่าโรงเรียน
ก็มีแตไมมากเหมือนโรงพยาบาล โรงพยาบาลน้ีเปนตึก ๆ ทั้งนั้นนะที่วาใหพักไว ๆ ตลอด
รถยนตรถอะไร 

รถยนตเวลาน้ีก็ตองรอ ดูเหมือนจะรอยกวาคันรถยนตท่ีเราใหไปแลวนะ เฉพาะโรง
พยาบาลนั้นมันสองรอยกวาโรงแลวที่ชวยไปตลอดอยางนี ้ สรางตึกใหโรงพยาบาลไมทราบ
วาก่ีสิบหลังนะ หลายสิบหลัง หลังหนึ่งอยางนอยตอง ๔ ลานข้ึนไป เรื่อยขึ้นไป ถึงสิบกวา
ลานก็ม ี น่ีเปนเร่ืองใหญสําหรับโรงพยาบาลตึกกับเคร่ืองมือ เวลาน้ีก็กําลังส่ังเคร่ืองมือ
เอกซเรยคอมพิวเตอร ใหเราเคร่ืองหน่ึงแลวจะมาอยูตึกอีกหลังใหญหลังหน่ึง ที่จะเคลื่อน
ยายมาหลังน้ีท่ีมีความจําเปนซ่ึงควรจะยายมาน้ัน ยายมาแตละคร้ังน้ีคาใชจายหมดเปนแสน
เขาวาอยางน้ัน แลวก็มาพูดออดออนเราน้ันแหละ เราก็รูเขาพูดเร่ืองความจําเปน เราก็ฟง
ไป ๆ แลวพิจารณาดูนํ้าหนักมันก็พอ ๆ กัน เมื่อมีเงินพอถูไถไดก็ควรจะเอามาอีกเสีย 
เพื่อจะไมไดโยกยายเปนประจําอยางนี ้ เราก็เลยรับคํา ส่ังแลวเวลาน้ี นานแลวนะ ดูเหมือน
จะรวม ๓ เดือนแลวม้ังหรือ ๒ เดือนแลว ยังไมมา 

เขาบอกเฉพาะเครื่องเดียวนี้ก ็๓ ลานกวา แลวมีอันหน่ึงเราไมไดถามราคา รวมกัน
แลวก็คงจะเปน ๔ ลาน นี่ก็จวนจะตกมาแลว อยางน้ีแหละ อันไหนที่จําเปนไดตกลงให
เรียบรอยแลวเปนอันวารอยเปอรเซ็นต ๆ อันไหนที่ยังไงไมไดก็บอกวาพักไวกอน ๆ เม่ือ
เบาบางแลวก็จับอันน้ันมาพิจารณาอีก เร่ือยมาอยางน้ี เวลาน้ียังเต็มอยูบนบา เราไมพูดเฉย 
ๆ ที่วาขอพักไว ๆ มาก น่ีละท่ีเงินเรามันเขาทองคําไมไดเพราะเหตุน้ีเอง ขอใหพี่นองทั้ง
หลายทราบนะ เราเปนผูรับผิดชอบในสมบัติเหลาน้ีแตผูเดียว รับผิดชอบ รับจริง ๆ เสีย
ดวยนะ คิดดูซิบาทหน่ึงเราไมเคยแตะนะ ฟงซิ ใหพ่ีนองท้ังหลายทราบวาผูนําพ่ีนองท้ัง
หลายเปนพระประเภทใด เอาอยางน้ันเลย เด็ดก็เด็ดอยางนี้เอง เด็ดเพื่อชาติบานเมือง 
เด็ดเพื่อดีไมใชเด็ดเพื่อเสีย เด็ดขาดอันไหนเด็ดเทาไรก็ยิ่งดี ๆ  

น่ีเราก็กําลังเรง ๆ จะใหทองคําเราขึ้นน้ําหนักอยางนอยขอใหได ๑๐ ตันในการชวย
ชาติคราวน้ี เพราะเปนเร่ืองกระเทือนมาก ท่ัวโลกเขาทราบกันหมดวาเมืองไทยกําลังชวย
ชาติตัวเองเวลาน้ี ทราบกันหมดแลว ทีน้ีเคร่ืองหมายแหงการชวยชาติเรา เราจะเอาอะไรมา
เปนสิริมงคลแกชาติของเรา และเปนที่ชมเชยของคนที่มีธรรมในใจ ไอสวนที่พวกชี้หนาดา
ทอก็จะจางไป เราไดขนาดถึงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน แตดอลลารยังไงตองไดแหละ ๑๐ 
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ลานนะ เวลาน้ี ๗ ลานกวา เพราะดอลลารน้ีเบากวาทองคํา ยกขึ้นไดงายกวา นี่มานี้ก็ตั้ง 
๒๐๐ -๓๐๐ แลว ทองคํายังไมเห็นสักสตางคเลย ไปไหน มันเปนกันอยางนี้ซิถึงวามันหนัก 
มันนอนไมตื่นนะทองคําวาไง 

พอไดอันนี้แลว เอา ทีน้ีเราก็บอกตรง ๆ เลยวาจะปดพี่นองไวขางหลังเรา เราจะ
ออกสนามโดยถายเดียวเทาน้ัน เอา ใครวายังไงใหมา โบกมือใหเลย หมดทั้งโคตรก็ใหมา
เขาใจไหม น่ีคําเด็ดทานท้ังหลายเขาใจไหม ถือวาเปนความหยาบโลนหรือ อยาวาแตคนผู
ใดผูหน่ึงท่ีจะมาช้ีหนาดาทอเรา ใหเขายกหมดท้ังโคตรเขามาช้ีหนาเรา เราจะเอาคนเดียวสู
คนเดียวเขาใจไหม ไดทองคําเทาน้ันเทาน้ีแลวเราจะจ้ีมันเลย หมดทั้งโคตรมันหงายดวย
กันหมดเขาใจไหม ทองคําไมใหเราแมแตกิโลหน่ึงแลวยังจะมาช้ีหนาเรา น่ีละตอนเราจะ
เอามันนะเขาใจไหม  

ขอใหไดคราวน้ี เปนคราวสําคัญมากนะ ถาไมไดคราวนี้แลวเราจะไมมีทางได คิด
ดูซิ ทองคําเรามีอยูคลังหลวงน้ันไมไดยินวาใครเอาเขามาเลย เงียบเลย แตคราวนี้ก็ได
ปรากฏข้ึนเวลาน้ีเกือบ ๖ ตันแลว  น่ีก็เพราะพ่ีนองชาวไทยเราชวยชาติ ประกาศตนเปนผู
รักชาติเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีท่ัวหนากัน ปรากฏผลข้ึนมาน้ีทองคําไดรวม 
๖ ตันแลวนะเวลาน้ี ดอลลารก ็๗ ลาน ๓ แสนกวาแลว สวนเงินสดนั้นไมตองพูดละ มัน
เปนกี่รอยกี่พันลานที่ออกอยูตลอดเวลา  

ขอใหไดอันนี้เปนเครื่องประดับชาติไทยของเรา แลวจะสมเหตุสมผลกับหลวงตาท่ี
อุตสาหพยายามชวยพี่นองทั้งหลาย ถึงขนาดรองโกกนะเราไมลืมนะ คือรองนี้ออกมาจาก
หัวใจจริง ๆ ซ่ึงเราไมเคยเก่ียวของกับบานเมืองท้ังหลายเลย หนาท่ีการงานของบานเมือง 
รัฐบาลชุดไหนต้ังข้ึนมาเราก็ฟง เรื่องฟง ๆ เร่ืองรู ๆ เพราะลูกศิษยลูกหาเต็มอยูใน
กระทรวงไมรูไดยังไง แตก็เปนเรื่องของทางบานเมืองไป เราไมเคยสนใจนะ เราก็มีแต
ปฏิบัติหนาท่ีการงานทางศาสนาอรรถธรรมไปเทาน้ันแหละ จนกระทั่งมันจะไปไมรอดแลว 
เรื่องกระเทือนเขามาละซิ กระเทือนเขามาวาติดหน้ีเทาน้ัน ๆ โถ ทํายังไง 

สุดทายเราก็ใหบรรดาลูกศิษยเขาไปคนเอาหลักเกณฑภายในออกมา บัญช ี ขนาด
น้ันนะ กอนที่จะไดนําพี่นองทั้งหลาย วาติดหน้ีเขาเทาไร พอเขานําเร่ืองมาใหเราทราบติด
หน้ีแลวมันรองโกกเลยทีเดียว โอ ทํายังไงคนไทยทั้งประเทศนี้มันก็เทากับหัวหนู ๆ เขาท่ี
เปนเจาหน้ีเราน่ีกางเล็บไว พวกเหย่ียวกางเล็บไวอยางน้ีเจาหน้ี ไอเราผูเปนลูกหน้ีอยูน้ีกํา
ลงเม่ือไรเสร็จ เพราะอะไร จนกระทั่งคิดวาจะไมมีปญญาใชหนี้เขาได ลงติดหนี้เขาถึงขนาด
หลาย ๆ แสนลาน โถ ยังไง ก็เทากับเขากางเล็บใหเราเห็นอยูน่ี เปนแตเพียงวาเขายังไมกํา 
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ถากําเม่ือไรก็เสร็จ คือกําหมายความวาอยางไร เอาหน้ีฉันมา ถาไมไดหนี้แลวประเทศไทย
ทั้งหมดนี้เปนเมืองขึ้นของฉัน เปนบอยของฉันทั้งประเทศ เราไมอยากไดยินเลยคําน้ี ขอให
ตายเสียกอนวาอยางน้ัน  

นี่ละที่รองโกกขึ้นมา เลยวา เอา จะเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย เปนก็เปน ตายก็ตาย 
สุดกําลังเราพอ เราวาอยางน้ี ตั้งแตบัดนั้นมาจึงไดออกอยางเด็ดอยางเดี่ยวเฉียบขาดทุก
อยางดวยความลงใจ จากความกระเทือนหัวใจถึงขนาดรองโกกขึ้นมา อันนี้ไมไดจืดนะ คํา
วารองโกกเพื่อชาติไทยของเรานี่ไมไดจืดจางนะ เพราะฉะน้ันจึงเรงเร่ือย ไปที่ไหนเขาจะวา
หลวงตาบัวไปหากวนบานกวนเมือง วาก็ชางหัวมันเถอะก็วาอยางน้ันเขาใจไหม หางมันไม
วาไมเปนไรเขาใจไหม วาก็ชางหัวมันเถอะนะ หางมันไมวาไมเปนไร เราก็ขวนขวายของเรา
ขึ้นไปเรื่อย ๆ ขอใหไดอยางน้ีจะภาคภูมิใจในการชวยชาติคราวน้ี ถาเลยจากนี้แลวจะไมได
นะ จุดสําคัญอยูจุดนี้ เปนจุดท่ีเหมาะสมเวลาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด คือจุดนี ้ จุดท่ีเรากําลัง
ชวยชาต ิไดเทาไรเอาตอนน้ี พอผานนี้แลวจะไมไดนะ  

น่ีละเราคิดกาลหนากาลหลังทบทวนแลว กาลน้ีเปนกาลท่ีเหมาะสมท่ีสุด จึงขอใหพี่
นองทั้งหลายไดพินิจพิจารณาใหถึงใจ การที่ไดเห็นเรื่องคําประกาศโฆษณาที่ไหนก็ตามวา
เร่ืองการชวยชาติบานเมือง หรือเขียนหนังสือติดไวสองฟากทางก็ดีหรือที่ไหนก็ดี เขา
ประกาศไววาผาปาชวยชาติ กองกุศลชวยชาติอยางนั้นอยางนี ้ ไปฟงแลวอยาไปมือเทาเอว
อยางนี้ เขาใจไหมเทาเอวอยางน้ี จอดูดวยความหยิ่ง อยาทําใหเราเห็นนะ เราน้ีอุมชาติเต็ม
กําลังความสามารถ อยาไปคิดวาใบโฆษณาเหลานี้เปนเรื่องอนาถาทุคตะเข็ญใจไมมีคุณคา
ราคา นี้คือหัวใจของชาติไทยใหทราบทุกคนนะ ที่ประกาศออกมานี้ก็ประกาศวาชาติไทยจะ
จม เครื่องประกาศนี้เพื่อดึงชาติไทยของเราขึ้น อยามาเยอหยิ่งจองหองตอคําประกาศเหลา
น้ีนะ เสียท่ีสุดเลย พากันจําทุกคนนะ เสียมากทีเดียว เห็นคําประกาศท่ีจะชวยชาติบาน
เมืองใหมีความกระหยิ่มยิ้มยองซ ินี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ใหลงอยางนั้นซ ิจะไปยืนแบบ
หย่ิง ๆ นี้ไมไดนะ ดูไมได ขออยาใหหลวงตาเห็นเลยนะ  

นี่ที่พูดจุด ๕๐๐ เวลาน้ีไดประมาณ ๑๑๙ กิโลฯ เราคิดวามันพอเปนไปไดเราจะ
ถอนเงินออกมาทั้งหมดซื้อทองคํา ไอนี้ทองคํามันก็ตีหนาตีหลัง แลวข้ึนราคาอะไรทําใหเรา
หด โผลออก แลวหดเขาอยูเร่ือย ๆ เด๋ียวน้ีนะ พอไดจังหวะเมื่อไรเอาแนนอนปุบทันทีเลย 
เวลาน้ีรอจังหวะแลวรอจากพ่ีนองท้ังหลายดวย เอา ทานผูใดมีศรัทธามากนอยใหบริจาค
เขามาเพื่อชาติไทยของเรา ใหไดเปนระยะ ๆ ไป แลวมันก็ถึงที่สุดของมันเองนะเมื่อทําไม
ถอย ตั้งแต ๕ ตันกวามันไดมาจากไหน มันไดมาจากพี่นองชาวไทยบึกบึนดวยกัน อันนี้
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เมื่อบึกบึนไปมันก็จะตองไดเพิ่มอยางนั้นอีกเหมือนกันนะ ใหอุตสาหพยายามดวยกันทุก
คน แลวทางเมืองนอกเขาก็มีความสนใจแลวก็ชวยหนุนเขามาดังท่ีเห็นน้ีแหละ หนุนเขามา 
ๆ  

ใครอยูทางไหนก็เปนคนชาติไทยดวยกัน ก็เหมือนเราไปหาอยูหากินคาขายตามท่ี
ตาง ๆ น้ัน เวลาถามอยูบานไหนอยูเมืองไหน เขาตองชี้มาเมืองไทย พอแมคือใคร คือคน
น้ัน ๆ ชี้เขามา อันนี้ก็คือเมืองไทยซึ่งเปนเมืองพอเมืองแม คนไทยไปอยูที่ไหนก็ตองชี้เขา
มาหาเมืองไทยของตน น่ีแหละท่ีทางโนนเขาจะมาขอชวยและนิมนตเราไป แตเราไปไมไดก็
ยอมรับ ทางโนนจะพิจารณาแกไขยังไงที่จะใหไดมากนอยตามกําลังของเรา ที่
ตะเกียกตะกายเพื่อชาติไทยของเรา ก็ขอใหหามาเทาน้ันละนะ สําหรับเราน้ีเราบอกตรง ๆ 
เราไปไมไดแลว วันนี้ก็พูดเพียงเทานั้น 

สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๑๒ เม่ือวานน้ี ทองคําได ๖ บาท ดอลลารได ๓๑๘ 
ดอลล ทองคําท่ีมอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลวน้ัน ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง ดอลลาร ๗ ลาน ๒ 
แสนดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบเขาคลังหลวงแลวเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวา น้ัน เวลาน้ีได 
๑๒๐ กิโล ๑๒ บาท ๒๐ สตางค ดอลลารได ๑๑๓,๖๙๒ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้ง
หมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปนทองคํา ๕,๖๗๙ กิโลคร่ึง รวมดอลลารที่ไดทั้ง
หมด ที่มอบแลวและยังไมไดมอบ ได ๗,๓๑๓,๖๙๒ ดอลล กรุณาทราบตามน้ี มันจะเขยิบ
ข้ึนเร่ือย ๆ ขอใหพิจารณานะ หลวงตาน้ีพูดจริง ๆ หนักมากนะ หนักจริง ๆ ไมใชจะหนัก
แตเพียงพาพี่นองทั้งหลายอุตสาหพยายามทุกวิถีทาง เพ่ือจะนําสมบัติมหามงคลเขาสูคลัง
หลวง นอกจากนั้นยังเกี่ยวโยงทั้งอยางลึกลับทั้งเปดเผยอยูในหัวใจนี้หมด ไดพิจารณาท้ัง
ชาติทั้งศาสนา รวมแลวเปนชาติไทย เราไดพิจารณาเต็มกําลังความสามารถ 

ก็ดังที่ไดเคยปฏิบัติมานั้นแหละ อะไรที่เขามาผานตรงไหน เราอยูในความรับผิด
ชอบแหงชาติไทยและศาสนาพุทธของเรา เราจะตองเปนผูรับผิดชอบเต็มเหน่ียว ๆ อยางนี้
เร่ือยมา เพราะฉะนั้นจึงไมมีแตเพียงวา เราจะขนสมบัติอันน้ีเขาสูคลังหลวง ยังตองระวัง
รักษาสิ่งที่จะมาเปนภัยตอสมบัติเหลานี้อีกดวย จึงพอปด ๆ พอเปา ๆ พอตี ๆ กันเร่ือย 
กรุณาทราบตามน้ีนะ ตอไปนี้จะใหพร 
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