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เราเช่ือนายกฯ คนนี ้

สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๑๔ คือเมื่อวานนี ้ทองคําได ๑๗ บาท ๓๘ สตางค 
ดอลลารได ๕๐๓ ดอลล ทองคําที่ไดหลังจากวันมอบคือวันที่ ๑๐ ธันวา น้ัน เวลานี้ได 
๑๒๐ กิโล ๓๓ บาท ๕ สตางค ดอลลารได ๑๑๔,๘๑๘ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลว ทั้งที่
มอบแลวและยังไมไดมอบ จํานวน ๕,๖๘๐ กิโล ดอลลารได ๗,๓๑๔,๘๑๘ ดอลล ท่ียัง
เปนขอหนักใจอยูตอจุดมุงหมายที่เราตองการเปนมหามงคลจุดใหญจุดหนึ่ง ที่เราไม
สบายใจกลัวจะไมไดตามจุดที่เราตองการเอาไว คือวันท่ี ๑๒ เดือนเมษาน้ีเปนวันครบ
รอบท่ีเรานําพ่ีนองท้ังหลาย ดูเหมือนจะครบ ๕ ปละมังวันที ่ ๑๒ เมษา ขางหนาน้ี เรา
อยากจะไดส่ิงท่ีเปนมหามงคลแกพ่ีนองชาวไทยเราในวันครบรอบเชนน้ีวา ใหไดมอบ
ทองคําอีก ๕๐๐ กิโล กรุณาพ่ีนองท้ังหลายทราบท่ัวกันนะ 

นี่เปนจุดใหญของพี่นองชาวไทยแตละจุด ๆ ที่จะกาวเขาถึงจุดสมบูรณคือทองคํา
นํ้าหนัก ๑๐ ตัน นํ้าหนัก ๑๐ ตันเปนเครื่องประกัน ประกาศไดเลย ถาลงเราไดทองคํา
นํ้าหนัก ๑๐ ตันแลว เรียกวาประกันได ประกาศไดเลย เราก็ใหไดเปนระยะ ๆ ซ่ึงเวลาน้ี
ไดแลวทองคําทั้งหมด ๕,๖๘๐ กิโล นี้เราก็จะไดเพิ่มเขาไป คราวนี้ควรจะไดทองคํา 
๕๐๐ กิโล มอบในวันที ่๑๒ น้ัน จะเปนสิริมงคลแกพี่นองชาวไทยไมนอยเลย จิตใจเรา
จึงไปจดจอนั้น ถาตายแลวจะไปเปนเปรตอยูตรงนั้นนะ เปรตหลวงตาบัวน้ีเปรตวันท่ี 
๑๒ เมษา ทองคําไมได ๕๐๐ ไดเทาไรก็ไมรูแหละ แตหลวงตาบัวเสียใจจนตายแลวไป
เปนเปรต เพราะทองคําไมครบ ๕๐๐ กิโลในวันท่ี ๑๒ น้ัน 

ขอใหพี่นองทั้งหลายรักษาหลวงตาบัว อยาใหตายเปนเปรตนะ เราเคยบอกแลว
เปรตตัวน้ีรายกาจมากนะ รายกาจยังไง ถาลงเปนเปรตแลวพวกนี้แตกกระเจิดกระเจิง
เลย หลงทิศหลงทางหลงบานหลงเรือน เขาบานไมถูก ไปทิศทางบานเจาของไมถูก 
เพราะเปรตหลวงตาบัวน้ีไลตีเอาแหลกหมดเลย ทองคําไมได เจาของผูเปนผูนําตายแลว
ไปเปนเปรตน่ี เปรตน้ีหาอาละวาดแหลกเลยนะ เขาใจไหม ถาไมอยากใหหลวงตาเปน
เปรตหาอาละวาด พี่นองทั้งหลายใหพยายามกันใหไดทองคําไดเปนวรรคเปนตอนไป 
คือนํ้าหนักทองคําใหไดคราวน้ี ๕๐๐ กิโล 

เวลาน้ีเราไดแลว ๑๒๐ กิโล ๓๓ บาท ๕ สตางค นี่หมายถึงทองคําที่ไดหลังจาก
มอบแลว จะบวกน้ีเขาไป ๆ จนกระท่ังครบ ๕๐๐ ตรงกับวันที ่๑๒ พอด ีแลวมอบเลย 
จะเปนมหามงคลอยางยิ่งแกพี่นองชาวไทยเรา นี่ยังเหลืออยูเดือนกวา ก็ไมเปนไร ฟาด
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มา ๕๐๐ กิโลตูมเดียวน้ีมันก็ครบเด๋ียวน้ี ไมจําเปนอะไรจะถึงวันที่ ๑๒-๑๓ เขาใจไหม 
จําเอานะ พยายามใหไดเปนระยะ ๆ ไป อยาใหขาดใหหลุดอันเปนลางไมดี 

เราไมสบายใจตอนเย็นเม่ือวานน้ี ออกไปดูทองฟามืด โธ มันยังไงกัน เราต้ังงาน
นี้ไวเพื่อชาติเพื่อแผนดินไทยของเรา ตั้ง ๓๖๕ วันก็พึ่งจะมีคราวนี ้แลวทําไมฝนชวงวาง
อื่นไมมีเหรอ ทําไมจะมาตกเสียวันนี้อยางนี ้ มันไมสมควรอยางยิ่ง ไปรําพึงขอใหพักให
หยุด วันนี้เปนวันมหามงคลของพี่นองชาวไทยทั้งชาต ิ เร่ิมมหากุศล ขออยาใหมีอะไรมา
เปนอุปสรรคทําลายนะ ก็เดชะอยูนะ น่ีเห็นไหมฟาขาวดาวกระจาง พระอาทิตยก็ขึ้น ทีนี้
พระอาทิตยขึ้นแสงมันรอนใชไหมละ มันก็เผาที่ยังชื้น ๆ ใหแหงไป ๆ น่ีเร่ิมแหงแลว 
เราก็เทขาวไดเลยละ 

ตอนเย็นเมื่อวานไปดู ใหเขากวาดนํ้าออก ๆ แลวไปดูทองฟาไมเปนที่แนใจ ยัง
มืดมัวอยูทุกแหง เราไมสบายใจ ตอนคํ่ามาก็รูสึกอากาศเปดเผย มองดูเดือนดาวเห็นชัด
เจน คอยเบาใจ ๆ ตอนต ี๓ ลงมาเดินจงกรม มาดูทองฟาตาเห็นไมชัด ไมทราบวามัน
มืดมวัเพราะเปนกลางคืน หรือมืดมัวเพราะอากาศฝนก็ไมทราบ เชาแลวออกไปอีกไปดู
ทองฟา เบาใจกลับมา กลัวจะเสียงานเสียการ น้ํากับขาวเปลือกไมไดเรื่องแหละ นํ้าเขา
มาแลวเสียหมด 

เอานะพ่ีนองชาวไทยเราทุก ๆ ทาน ๖๒-๖๓ ลานคน เอาใหจริงใหจังทุกคนเปน
ระยะ ๆ ถึงวาระที่จะประกาศศักดาแหงความศักดิ์สิทธิ์ความจริงจัง ความรักชาติความ
เสียสละใหเห็นท่ัวหนากันนะ เวลาน้ีเรากําลังชวยชาติของเรา ใหพยายามพรอมเพรียง
กัน ใหฟงหัวหนา หัวหนาคือฝายธรรมะ ฝายบานเมืองใหฟง เราฝายธรรมะเราก็
พยายามนําพ่ีนองท้ังหลายดวยความเปนอรรถเปนธรรมทุกอยาง เทาท่ีปฏิบัติมาน้ีเรายัง
ไมมีอะไรของหัวใจเราวา เราไดพาพี่นองทั้งหลายดําเนินนี้ผิดไปนี้ไมเคยม ี กอนที่จะนํา
ออกแสดงอะไร ๆ นี้ไดพิจารณาเต็มกําลัง ๆ แลวออก ๆ  

เพราะฉะนั้นการออกของเรามันจึงมักจะรุนแรงในเหตุการณที่หนัก ทางนี้มักจะ
รุนแรงเพราะออกดวยความพิจารณาเต็มเหน่ียวแลวพุงเลย ๆ ตลอดมา เราก็ไมมีอะไรที่
วานาตองต ิท่ีเราพาพ่ีนองท้ังหลายดําเนินวาผิด ๆ พลาด ๆ ถูลูถูกังเราไมมี ไดพยายาม
เต็มกําลังความสามารถ จนกระท่ังวาทองคําเราเวลาน้ีไดถึง ๕,๖๘๐ กิโลแลวน่ี แตกอน
เคยมีที่ไหน ก็มาประกาศขึ้นใหเห็น ใหทราบท่ัวหนากันท้ังประเทศเลยน้ี เวลาน้ีเราได
ทองคํา ๕,๖๘๐ กิโล ประกาศไดเลย เปนความจริง จากน้ําใจที่รักชาติของพี่นองทั้ง
หลายมารวมกันแลวเวลาน้ี มาไดถึงจุดนี้คือ ๕,๖๘๐ กิโลและดอลลารก็ได ๗,๓๑๔,
๘๑๘ ดอลลแลว นี่คือน้ําใจของพวกเราที่รักชาต ิ รวมหัวกันเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
แลวก็มารวมเปนกองทองคํา นํ้าหนัก ๕,๖๘๐ กิโล  
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ตอไปนี้ก็จะเอาอีกเปนพักอีก เราจะเปนพัก คือมอบแตละครั้งนี้ไดประกาศให
ทราบท่ัวกันแลววา เราจะมอบคร้ังละ ๕๐๐ กิโล แตกอนเราไมแน ไดสมควรเทาไร เชน 
๔๐๐ น้ีเราก็มอบ คราวน้ีเพ่ือความแนนอนขอใหได ๕๐๐ กิโลแลวมอบทีหนึ่ง พอมอบ
ครั้งที ่ ๒ ก็เปน ๑ ตันเราวาอยางน้ันนะ พอครั้งที่ ๒ ก็เปน ๑ ตัน แลวนับงายดวย 
เพราะฉะน้ันจึงไดประกาศใหทราบท่ัวกันวา การมอบทองคําแตละครั้งนี้จะมอบครั้งละ 
๕๐๐ กิโล คราวน้ียังไงไมควรจะใหพลาดนะพ่ีนองท้ังหลายกรุณาทราบท่ัวกัน คราวนี้
เปนคราวสําคัญมากของคนไทยเราทั้งชาติที่ไดอุตสาหพยายามบึกบึนมา เปนวันที่ ๑๒ 
เมษายนน้ีก็จะครบจํานวน ๕ ปแหละ ที่หลวงตาเปนผูนําพี่นองทั้งหลายออกประกาศ
ยกอุมชาติไทยของเราขึ้นดวยกําลังแหงความรักชาต ิ ความเสียสละ ดวยความ
พรอมเพรียงสามัคคีกัน จนกระทั่งมาถึงวันที่ ๑๒ น้ี ๕ ป ควรจะไดที่ระลึกใน ๕ ปนี ้
คือขอใหไดทองคําไมต่ํากวา ๕๐๐ กิโล จะไดมอบในวันน้ัน เปนความสงางามอยาง
มาก เปนมหามงคลอยางยิ่งแกพี่นองชาวไทย กรุณาจําคํานี้ฟงทั่วถึงกันทั่วประเทศไทย
เรานะ  

การประกาศนี้ประกาศเพื่อพี่นองทั่วประเทศไทยนะ นี่จะออกทางวิทย ุ ออกทาง
อินเตอรเน็ต ออกทางไหนบางหลายแหง เพื่อใหทราบทั่วถึงกัน น้ีเปนคําสัตยคําจริงท่ี
หลวงตาไดฝากความไววางใจกับบรรดาพี่นองทั้งหลายออกมาทาง จะเปนทางวิทยุ ทาง
อินเตอรเน็ตก็ตาม ออกไปจากเราพูดคนเดียวนี้แหละ ดวยเจตนาที่มุงหวังอยางแรงกลา
ตอพี่นองชาวไทยของเรา ใหไดถึงจุดมุงหมายเปนระยะ ๆ ไป คราวน้ีขอใหได ๕๐๐ กิโล 
สวนปจจัยนั้นถาไมควรไปแตะเราก็ไมอยากแตะนะ ปจจัยจํานวนแรกน้ันคือวา ๘๔,๐๐๐ 
กอง ไดกฐินมาได ๘๔,๐๐๐ กองกวา ทีนี้เราถอนออกมาจาก ๘๔,๐๐๐ กองนั้น เปน
จํานวนเงิน ๒๐ ลาน มาซื้อทองคําเพิ่มเขาไป ตอนท่ีเรามอบคราวท่ีแลวน้ี แลวก็จากน้ัน
ก็ยังเหลืออยูเวลานี ้เงินสดที่เหลืออยู ในกฐินทองคํานี ้๗๖ ลาน สวนเศษเราลืมนะจําไม
ได แลวบัญชีสะเปะสะปะ แหงละเล็กละนอยรวมกันแลวเราคิดวา คือเรายังไมไปดูบัญชี
ไมเคลื่อนคลาดละบัญช ี อยูในสมุด ครั้นไปอานมาแลวก็ไดคําโกหกเทานั้นมาโกหกพี่
นองทั้งหลาย คือมันลืมมันจําไมได อานไดอยางนี้ เวลามาประกาศหลงลืมแลว ฟาดทาง
นี้ไปโกหกเรื่อยอยางนั้นแหละ  

บทเวลาจะเอาแนนอนจึงใหเขามาตรวจบัญชีชวยดูแนนอนแลว ทีนี้ก็โทรไปทาง
กรุงเทพฯ หาคุณชายปม เรียบรอยแลว ทางน้ีโอนปงเลย เขาซื้อทองคํา แตถาไมควรที่
จะเขาไปรบกวนน้ี ก็พักไวเพื่อขางหนา ๆ เราจะมอบไปอยางน้ีเร่ือย ๆ ถาหากไมไดมัน
จําเปนก็ตองไดลากออกมาจนไดนั้นแหละ น่ีประกาศพ่ีนองท้ังหลายทราบท่ัวกันวา เงิน
ของเราท่ีมีอยูในบัญชีเวลาน้ี เราแนใจวาไมตํ่ากวารอยลานละ เทาไร 
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( ๑๒๖ ครับ) เออ ประมาณ ๑๒๐ เอาตรงนี้กอน ยังไมเจาะลงตรงไหน ๑๒๖-
๑๒๗ ละ ขาดไปสตางคหนึ่งก็เสียไมเอา เอารวบไปเลยละ ประมาณ ๑๒๐ วาง้ันเลย 
๑๒๐ ลาน คือเงินท่ีเราเขาในโครงการชวยชาติน้ี เรามุงตอทองคําลวน ๆ ไมออก สวนที่
ชวยบานชวยเมอืงเราน้ี เราแยกออกชวย คือเบื้องตนจริง ๆ เราประกาศเราบอกวาเงิน
สดเราจะไมเขาคลังหลวงเราวาอยางน้ันนะ เราเองเปนผูประกาศเปนหัวหนา เราจะเขา
คลังหลวงเฉพาะทองคํา กับดอลลาร สวนเงินสดเราจะชวยบานเมืองรอบดานท้ังหมดท่ัว
ประเทศเราวาอยางน้ัน แตน้ีคร้ันทําไป ๆ ความรับผิดชอบอยูกับเรามันก็เปนหวงทุก
ดานทุกทาง จึงตองไดแยกเอาเงินสดนี้ออกมาซื้อดอลลาร ๑๐ ลาน และทองคํา ๙๓๑ 
ลาน รวมแลวเปน ๙๔๑ ลาน น้ีเปนเงินสดท่ีเราเอาเขาซ้ือทองคํา ทั้ง ๆ ทีเ่ราประกาศเรา
จะไมเอาเขาไป แตก็เราเองเปนผูเอาเขาไปดวยความรับผิดชอบ ทีนี้ตอไปก็อยางนั้น
เหมือนกัน เราคิดเต็มหัวใจ  

พอแยกเขาบัญชีนี้เมื่อไร เราก็แยกเขาทันที ๆ ทีละเล็กละนอยก็ตาม แยกเขา
เรื่อยแลวก็ออกทางนี้ดวย เพราะผูมาขอมันรอบประเทศเรา ขอแทบไมเวนแตละวัน เมื่อ
วานน้ีก็ไปจังหวัดหนองบัวลําภู นั่นก็ใหเครื่องมือเขา ๓ เครื่อง ถามหมอเขาวา ทั้ง ๓ 
เคร่ืองรวมเปนเทาไร ๒ ลานกวา แนะ เห็นไหมละ อยางน้ันแลว มันก็ออกอยางนี้ละ พอ
ไปก็รุมมาเลย แลวก็ลากเราไปดูหองน้ันหองน้ี มีแตหองใหเราชวย หองนี้ขาดอันนั้นหอง
นี้ขาดอันนี ้ตกลงก็ชวย รวมแลวได ๒ ลานกวาเม่ือวานน้ี เห็นไหมอยางน้ีแลว แลวมันจะ
เขาคลังหลวงไดเต็มเม็ดเต็มหนวยไดยังไง ก็มันมีอยูทุกแงทุกทาง ไปทางไหนก็อยางนั้น 
เพราะอะไรก็เมืองไทยเรา ตนก็เมืองไทย กิ่งกานสาขาก็เมืองไทยของเมืองไทย มันก็จํา
เปนท่ัวหนากันหมดละซิ ตนจําเปน กิ่ง กาน สาขา ดอก ใบ มันก็ตองจําเปนไปตาม ๆ 
กันหมด มันก็วิ่งซานถึงกันอยูอยางนั้นละ  

ขอใหพ่ีนองท้ังหลายไดเห็นใจก็แลวกันนะ คือเราทําเต็มเม็ดเต็มหนวย คิด
ดูซิวาเงินของพ่ีนองท้ังหลายท่ีมาบริจาคจํานวนเทาไร บาทหน่ึงเราไมเคยแตะ ฟงซิ 
ทานท้ังหลายหาท่ีไหนหาผูท่ีรวบรวมปจจัยมาสูสวนรวมแลวบริสุทธ์ิขนาดน้ี ทานทั้ง
หลายจะหาท่ีไหน เราพิถีพิถันมากทีเดียว ใครมาแตะไมได นูนนะ ฟงซิ เราก็พูดตาม
ความจริงตามนิสัยที่เปนมาดั้งเดิม จนกระทั่งมาเปนพระนิสัยจริงจังมากทีเดียว ถาลงวา
เลน ๆ จริง ๆ เรา เลนกับหมาคนมายุงไมไดเขาใจไหม ถาเลนกับหมาแลวฟดกับหมา
แลวใครมายุงไมได พอเลนกับคนหมาก็ไมมาเขาดีกวาคน แตคนมักจะยุง เวลาเราเลน
กับหมาก็มารุมเราโมโหซิ หมาเขาไมมายุงนะเวลาเราเลนกับคน อยางนี้ละหมาเขาไมมา 
เขาอยูในกรงเห็นไหม เขาใจ มันตองมีตลกบางซิวะ  

คราวน้ีละ ขอใหไดชื่อเสียงของเมืองไทยเรา ลบลางส่ิงเลวรายท้ังหลายท่ีมันผาน
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มาไมกี่ปนี้แหละ แทบเมืองไทยเราจะเอาตัวไมรอดนะ เราไมลืมทีเ่ขาจะกําเรา เงินเราท่ี
ติดหน้ีเขาหลาย ๆ แสนลานนูนนะ ฟงซิ หลาย ๆ แสนลาน โถ เขากําเม่ือไรหมดเลย 
เขาวาเอาหน้ีฉันมาวาอยางน้ีนะ ถาไมไดหนี้แลวเมืองไทยตองเปนเมืองขึ้นของฉันทั้ง
หมดวายังไง เราตอบวายังไง ตอบไมไดเลย เขากําทีเดียวหมด เพราะอํานาจแหงหน้ีมัน
ลนเหลือ ทีเ่ราจะตานทานไวได  

เพราะฉะน้ัน พอทราบอยางน้ี เอา เขายังไมกําเวลาน้ีเขายังไมทวงเรา ใหรีบด้ิน 
ๆ ใหมันออกจากชองเล็บ ออกนี้ ๆ เวลาน้ีก็ออกแลวน่ี เห็นไหมละ ออกจากชองเล็บมา
น้ี นายกฯ ประกาศออกมาเรียบรอยแลวเปนท่ีแนใจ เราเช่ือนายกฯ คนน้ีพูดจริง ๆ เรา
พูดอยางจริงจังทีเดียว เพราะภาษาพระภาษาธรรมจะตองตรงไปตรงมา เปนอื่นไปไมได
วาอยางน้ันเลย ใครจะวาอะไรเราไมสนใจ เราจะเอาความจริงเทาน้ันออกสูโลก เหมือน
ธรรมพระพทุธเจาท่ีประกาศธรรมสอนโลก เอาแตความจริงออกสอน น่ีเอาธรรมมาจาก
พระพุทธเจา จะเอาความหลอกลวงมาสอนโลกไดยังไง เราก็พูดอยางน้ีแหละ ดีบอกวาดี
ช่ัวบอกวาช่ัว พูดอยางตรงไปตรงมาอยางนี้ละ  

น่ีเงินเราท่ีวาติดหน้ีเขาหลายแสน ๆ ลานน้ี เวลาน้ีทานนายกฯ ไดประกาศออก
มาแลวจะจายใหเขาหมดทีเดียวก็ได แตเราจะบกพรองทางคลังของเราหนอยวางั้น ไม
สะดวกใจ ถาจายเปน ๓ พัก แตก็ยนเขามาแลวนะ มาอยูใน ๓ พัก ธรรมดาก็มีกฎมี
เกณฑกันถึงปนั้น ๆ อันนี้ทานบอกวาทานจะจายเพียง ๓ งวดเทาน้ันใหเสร็จ น่ีก็เรียกวา
ยนเขามามากมายแลวน่ี เพียง ๓ งวด แลวเงินน้ีมีอยูแลว น่ันเห็นไหม เราจะจายงวด
เดยีวใหเสร็จเลยก็ได เงินมีอยูแลวดวยกัน น่ีก็เรียกวาผานแลว ๆ เอาเม่ือไรเอา 

อยางท่ีการตูนเขาเขียนไววา เอาถุงเงินไปนั้นนะ เห็นไหมในการตูน ถุงเงินยื่นให 
เอาเงินคืนไป เอาไทคืนมา เออ เอาหน้ีคืนไป เอาไทคืนมา ความหมายวาง้ัน นี่เขาติดไว
การตูนแลว น่ีก็เปนความจริงแลว  จะยื่นใหเมื่อไรก็ได เราก็ไดเล็ดลอดมาขนาดน้ีแลว ที
นี้เงินในคลังหลวงของเราก็มีขึ้นเรื่อย ๆ นะ มีขึ้นเรื่อย ๆ ทองคําของเราก็หนุนขึ้นมา 
เวลาน้ีก็ต้ัง ๕ ตันกวาแลวน่ี ดอลลารก ็๗ ลานกวาแลวหนุนคลังหลวง ไมไดเอาออกไป
ไหน มีแตหนุนข้ึนเร่ือย ๆ  

จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดเขาใจตามนี ้หนุนก็หนุนในหัวอกของเรา หัวอกจะแตก
ก็คือชาติไทยของเรา ต้ัง ๖๒-๖๓ ลานคน หัวอกจะแตกไปดวยกัน เวลาหายใจโลงก็โลง
ไปดวยกัน เวลาน้ีถาเราไดทองคําถึงนํ้าหนัก ๑๐ ตันแลวโลง หายใจโลงปอด แมไมเต็ม
ปอดก็โลง เพราะหลวงตาเปนผูไปดูเอง ขอใหเชื่อจุดนี้นะสําคัญ หลวงตาเปนผูเขาไปดู
ทองคําเอง ไลเลียงกันถึงเรื่องทองคําฝากไวที่ไหนบางๆ เพราะเกี่ยวของกับการติดหนี้
ติดสินการซ้ือการขาย ตองเอาทองคําเปนเครื่องประกันเอาไว ประเทศน้ัน ๆ นี่ที่มีการ
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ติดตอซื้อขายกันอยู ทางโนนก็ตอบมาตรงเปง ๆ เลย ทีน้ีในเมืองไทยเรามีเทาไหร มีเทา
น้ัน ใจเราหายวูบเลย พอออกมาจึงประกาศตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ เพื่อจะใหได
ทองคําหนุนเขาไป ใหลมหายใจโลงปอดเราบาง  

จึงขอใหจับจุดนี้ไวใหดีทุกคน ลมหายใจเวลาน้ียังไมโลงปอดนะ ยังฝดยังเคืองอยู 
ขอใหพยายามใหหนุนเขาไป ๆ เพื่อหายใจโลงปอด พอถึงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน 
ดอลลารไมสงสัยแหละ ตองได ๑๐ ลานแหละ น่ีเราจะหายใจโลงปอดท่ัวประเทศไทยเรา 
เรื่องหนี้เรื่องสินพะรุงพะรังหมดปญหาไป นี่ฟงซิ น่ีละคุณคาแหงการชวยชาติบานเมือง
ของเรา เพราะความรักชาติ ความเสียสละของพ่ีนองท้ังหลายแสดงคุณคาข้ึนมาขนาด
ไหน เวลาน้ีแสดงข้ึนมากมายแลวนะ ใหเห็นชัดเจน เรียกวาเปนท่ีแนใจตายใจโดยลําดับ
แลว แตกอนเราไมเคยม ีมีแตจะจม ๆ มิหนําซ้ําเงินในคลังหลวงยังจะไปลากไปถลุงกัน
หมดนี ่ พูดชัด ๆ อยางนี้จะใหวายังไง แลวเมื่อคลังหลวงออกไปแลวจะมีอะไรเหลือใน
เมอืงไทย ก็มีแตหมา ๖๒ ลานตัวเทาน้ันเต็มอยู ย้ัวเย้ีย ๆ อยูนี ่เกิดประโยชนอะไร 

เวลานี้รื้อออกมาหมดแลว รางของหมาปดออกหมด รางของมนุษยที่รูเนื้อรูตัวรัก
ชาต ิความเสียสละข้ึนมาแทน ทองคํา เงินสดของเราจึงข้ึนมาเร่ือย ๆ เงินดอลลารขึ้นมา
เร่ือย ๆ เงินสดก็ออกกระจายทั่วประเทศไทยเวลานี ้หมดทุกภาคนะ เงินสดนี้ออกหมด
ทุกภาค ไมมีเวนภาคไหนเลย การกอสรางนั้นแหละไมใชอะไร ที่หนักมากก็คือโรง
พยาบาล อันน้ีเปนอันดับหน่ึง มาตลอดละโรงพยาบาล อันดับ ๒ ก็โรงรํ่าโรงเรียน จาก
นั้นราชการงานเมืองไปอยางนี้ละ  

นี่ละคราวนี้จึงขอบิณฑบาตวิงวอนจากพี่นองทั้งหลาย ยังไงคราวนี้ขอใหได
ทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโลเถอะ เปนคราวสําคัญมาก ขอใหได ๕๐๐ กิโล ปบเขาไป
น้ันเปน ๖ ตันเลยทันที ๖ ตันกวานะ จากนั้นก็ยังเหลือเพียง ๔ ตัน ทําไมจะเอาไมได ต้ัง
แต ๖ ตัน พี่นองชาวไทยเอามาไดแบกได ทําไม ๔ ตันจะแบกไมได ได น่ีเราเช่ือพ่ีนอง
ทั้งหลาย ลงจุดไหนไดทุกจุด ๆ น้ันละ วันน้ีเทศนเพียงเทาน้ีแหละ พอสมควรนะ ตอไป
น้ีจะใหศีลใหพร 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที ่

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


