เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖

เราเชือ่ นายกฯ คนนี้
สรุปทองคําและดอลลารวนั ที่ ๑๔ คือเมื่อวานนี้ ทองคําได ๑๗ บาท ๓๘ สตางค
ดอลลารได ๕๐๓ ดอลล ทองคําที่ไดหลังจากวันมอบคือวันที่ ๑๐ ธันวา นัน้ เวลานี้ได
๑๒๐ กิโล ๓๓ บาท ๕ สตางค ดอลลารได ๑๑๔,๘๑๘ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลว ทั้งที่
มอบแลวและยังไมไดมอบ จํานวน ๕,๖๘๐ กิโล ดอลลารได ๗,๓๑๔,๘๑๘ ดอลล ทีย่ งั
เปนขอหนักใจอยูตอจุดมุงหมายที่เราตองการเปนมหามงคลจุดใหญจุดหนึ่ง ที่เราไม
สบายใจกลัวจะไมไดตามจุดที่เราตองการเอาไว คือวันที่ ๑๒ เดือนเมษานีเ้ ปนวันครบ
รอบทีเ่ รานําพีน่ อ งทัง้ หลาย ดูเหมือนจะครบ ๕ ปละมังวันที่ ๑๒ เมษา ขางหนานี้ เรา
อยากจะไดสง่ิ ทีเ่ ปนมหามงคลแกพน่ี อ งชาวไทยเราในวันครบรอบเชนนีว้ า
ใหไดมอบ
ทองคําอีก ๕๐๐ กิโล กรุณาพีน่ อ งทัง้ หลายทราบทัว่ กันนะ
นี่เปนจุดใหญของพี่นองชาวไทยแตละจุด ๆ ที่จะกาวเขาถึงจุดสมบูรณคือทองคํา
น้าํ หนัก ๑๐ ตัน น้าํ หนัก ๑๐ ตันเปนเครื่องประกัน ประกาศไดเลย ถาลงเราไดทองคํา
น้าํ หนัก ๑๐ ตันแลว เรียกวาประกันได ประกาศไดเลย เราก็ใหไดเปนระยะ ๆ ซึง่ เวลานี้
ไดแลวทองคําทั้งหมด ๕,๖๘๐ กิโล นี้เราก็จะไดเพิ่มเขาไป คราวนี้ควรจะไดทองคํา
๕๐๐ กิโล มอบในวันที่ ๑๒ นัน้ จะเปนสิริมงคลแกพี่นองชาวไทยไมนอยเลย จิตใจเรา
จึงไปจดจอนั้น ถาตายแลวจะไปเปนเปรตอยูตรงนั้นนะ เปรตหลวงตาบัวนีเ้ ปรตวันที่
๑๒ เมษา ทองคําไมได ๕๐๐ ไดเทาไรก็ไมรแู หละ แตหลวงตาบัวเสียใจจนตายแลวไป
เปนเปรต เพราะทองคําไมครบ ๕๐๐ กิโลในวันที่ ๑๒ นัน้
ขอใหพี่นองทั้งหลายรักษาหลวงตาบัว อยาใหตายเปนเปรตนะ เราเคยบอกแลว
เปรตตัวนีร้ า ยกาจมากนะ รายกาจยังไง ถาลงเปนเปรตแลวพวกนี้แตกกระเจิดกระเจิง
เลย หลงทิศหลงทางหลงบานหลงเรือน เขาบานไมถูก ไปทิศทางบานเจาของไมถูก
เพราะเปรตหลวงตาบัวนีไ้ ลตเี อาแหลกหมดเลย ทองคําไมได เจาของผูเ ปนผูน าํ ตายแลว
ไปเปนเปรตนี่ เปรตนีห้ าอาละวาดแหลกเลยนะ เขาใจไหม ถาไมอยากใหหลวงตาเปน
เปรตหาอาละวาด พี่นองทั้งหลายใหพยายามกันใหไดทองคําไดเปนวรรคเปนตอนไป
คือน้าํ หนักทองคําใหไดคราวนี้ ๕๐๐ กิโล
เวลานีเ้ ราไดแลว ๑๒๐ กิโล ๓๓ บาท ๕ สตางค นี่หมายถึงทองคําที่ไดหลังจาก
มอบแลว จะบวกนีเ้ ขาไป ๆ จนกระทัง่ ครบ ๕๐๐ ตรงกับวันที่ ๑๒ พอดี แลวมอบเลย
จะเปนมหามงคลอยางยิ่งแกพี่นองชาวไทยเรา นี่ยังเหลืออยูเดือนกวา ก็ไมเปนไร ฟาด
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มา ๕๐๐ กิโลตูมเดียวนีม้ นั ก็ครบเดีย๋ วนี้ ไมจําเปนอะไรจะถึงวันที่ ๑๒-๑๓ เขาใจไหม
จําเอานะ พยายามใหไดเปนระยะ ๆ ไป อยาใหขาดใหหลุดอันเปนลางไมดี
เราไมสบายใจตอนเย็นเมือ่ วานนี้ ออกไปดูทองฟามืด โธ มันยังไงกัน เราตัง้ งาน
นี้ไวเพื่อชาติเพื่อแผนดินไทยของเรา ตั้ง ๓๖๕ วันก็พึ่งจะมีคราวนี้ แลวทําไมฝนชวงวาง
อื่นไมมีเหรอ ทําไมจะมาตกเสียวันนี้อยางนี้ มันไมสมควรอยางยิ่ง ไปรําพึงขอใหพักให
หยุด วันนี้เปนวันมหามงคลของพี่นองชาวไทยทั้งชาติ เริม่ มหากุศล ขออยาใหมีอะไรมา
เปนอุปสรรคทําลายนะ ก็เดชะอยูนะ นีเ่ ห็นไหมฟาขาวดาวกระจาง พระอาทิตยก็ขึ้น ทีนี้
พระอาทิตยขึ้นแสงมันรอนใชไหมละ มันก็เผาที่ยังชื้น ๆ ใหแหงไป ๆ นีเ่ ริม่ แหงแลว
เราก็เทขาวไดเลยละ
ตอนเย็นเมื่อวานไปดู ใหเขากวาดน้าํ ออก ๆ แลวไปดูทองฟาไมเปนที่แนใจ ยัง
มืดมัวอยูทุกแหง เราไมสบายใจ ตอนค่าํ มาก็รสู กึ อากาศเปดเผย มองดูเดือนดาวเห็นชัด
เจน คอยเบาใจ ๆ ตอนตี ๓ ลงมาเดินจงกรม มาดูทองฟาตาเห็นไมชัด ไมทราบวามัน
มืดมัวเพราะเปนกลางคืน หรือมืดมัวเพราะอากาศฝนก็ไมทราบ เชาแลวออกไปอีกไปดู
ทองฟา เบาใจกลับมา กลัวจะเสียงานเสียการ น้ํากับขาวเปลือกไมไดเรื่องแหละ น้าํ เขา
มาแลวเสียหมด
เอานะพีน่ อ งชาวไทยเราทุก ๆ ทาน ๖๒-๖๓ ลานคน เอาใหจริงใหจงั ทุกคนเปน
ระยะ ๆ ถึงวาระที่จะประกาศศักดาแหงความศักดิ์สิทธิ์ความจริงจัง ความรักชาติความ
เสียสละใหเห็นทัว่ หนากันนะ เวลานีเ้ รากําลังชวยชาติของเรา ใหพยายามพรอมเพรียง
กัน ใหฟง หัวหนา หัวหนาคือฝายธรรมะ ฝายบานเมืองใหฟง เราฝายธรรมะเราก็
พยายามนําพีน่ อ งทัง้ หลายดวยความเปนอรรถเปนธรรมทุกอยาง เทาทีป่ ฏิบตั มิ านีเ้ รายัง
ไมมีอะไรของหัวใจเราวา เราไดพาพี่นองทั้งหลายดําเนินนี้ผิดไปนี้ไมเคยมี กอนที่จะนํา
ออกแสดงอะไร ๆ นี้ไดพิจารณาเต็มกําลัง ๆ แลวออก ๆ
เพราะฉะนั้นการออกของเรามันจึงมักจะรุนแรงในเหตุการณที่หนัก ทางนี้มักจะ
รุนแรงเพราะออกดวยความพิจารณาเต็มเหนีย่ วแลวพุง เลย ๆ ตลอดมา เราก็ไมมีอะไรที่
วานาตองติ ทีเ่ ราพาพีน่ อ งทัง้ หลายดําเนินวาผิด ๆ พลาด ๆ ถูลูถูกังเราไมมี ไดพยายาม
เต็มกําลังความสามารถ จนกระทัง่ วาทองคําเราเวลานีไ้ ดถงึ ๕,๖๘๐ กิโลแลวนี่ แตกอน
เคยมีที่ไหน ก็มาประกาศขึ้นใหเห็น ใหทราบทัว่ หนากันทัง้ ประเทศเลยนี้ เวลานีเ้ ราได
ทองคํา ๕,๖๘๐ กิโล ประกาศไดเลย เปนความจริง จากน้ําใจที่รักชาติของพี่นองทั้ง
หลายมารวมกันแลวเวลานี้ มาไดถึงจุดนี้คือ ๕,๖๘๐ กิโลและดอลลารก็ได ๗,๓๑๔,
๘๑๘ ดอลลแลว นี่คือน้ําใจของพวกเราที่รักชาติ รวมหัวกันเขาเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
แลวก็มารวมเปนกองทองคํา น้าํ หนัก ๕,๖๘๐ กิโล
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ตอไปนี้ก็จะเอาอีกเปนพักอีก เราจะเปนพัก คือมอบแตละครั้งนี้ไดประกาศให
ทราบทัว่ กันแลววา เราจะมอบครัง้ ละ ๕๐๐ กิโล แตกอ นเราไมแน ไดสมควรเทาไร เชน
๔๐๐ นีเ้ ราก็มอบ คราวนีเ้ พือ่ ความแนนอนขอใหได ๕๐๐ กิโลแลวมอบทีหนึ่ง พอมอบ
ครั้งที่ ๒ ก็เปน ๑ ตันเราวาอยางนัน้ นะ พอครั้งที่ ๒ ก็เปน ๑ ตัน แลวนับงายดวย
เพราะฉะนัน้ จึงไดประกาศใหทราบทัว่ กันวา การมอบทองคําแตละครั้งนี้จะมอบครั้งละ
๕๐๐ กิโล คราวนีย้ งั ไงไมควรจะใหพลาดนะพีน่ อ งทัง้ หลายกรุณาทราบทัว่ กัน คราวนี้
เปนคราวสําคัญมากของคนไทยเราทั้งชาติที่ไดอุตสาหพยายามบึกบึนมา เปนวันที่ ๑๒
เมษายนนีก้ จ็ ะครบจํานวน ๕ ปแหละ ที่หลวงตาเปนผูนําพี่นองทั้งหลายออกประกาศ
ยกอุมชาติไทยของเราขึ้นดวยกําลังแหงความรักชาติ ความเสียสละ ดวยความ
พรอมเพรียงสามัคคีกนั จนกระทั่งมาถึงวันที่ ๑๒ นี้ ๕ ป ควรจะไดที่ระลึกใน ๕ ปนี้
คือขอใหไดทองคําไมต่ํากวา ๕๐๐ กิโล จะไดมอบในวันนัน้ เปนความสงางามอยาง
มาก เปนมหามงคลอยางยิ่งแกพี่นองชาวไทย กรุณาจําคํานี้ฟงทั่วถึงกันทั่วประเทศไทย
เรานะ
การประกาศนี้ประกาศเพื่อพี่นองทั่วประเทศไทยนะ นี่จะออกทางวิทยุ ออกทาง
อินเตอรเน็ต ออกทางไหนบางหลายแหง เพื่อใหทราบทั่วถึงกัน นีเ้ ปนคําสัตยคาํ จริงที่
หลวงตาไดฝากความไววางใจกับบรรดาพี่นองทั้งหลายออกมาทาง จะเปนทางวิทยุ ทาง
อินเตอรเน็ตก็ตาม ออกไปจากเราพูดคนเดียวนี้แหละ ดวยเจตนาที่มุงหวังอยางแรงกลา
ตอพี่นองชาวไทยของเรา ใหไดถึงจุดมุงหมายเปนระยะ ๆ ไป คราวนีข้ อใหได ๕๐๐ กิโล
สวนปจจัยนั้นถาไมควรไปแตะเราก็ไมอยากแตะนะ ปจจัยจํานวนแรกนัน้ คือวา ๘๔,๐๐๐
กอง ไดกฐินมาได ๘๔,๐๐๐ กองกวา ทีนี้เราถอนออกมาจาก ๘๔,๐๐๐ กองนั้น เปน
จํานวนเงิน ๒๐ ลาน มาซื้อทองคําเพิ่มเขาไป ตอนทีเ่ รามอบคราวทีแ่ ลวนี้ แลวก็จากนัน้
ก็ยังเหลืออยูเวลานี้ เงินสดที่เหลืออยู ในกฐินทองคํานี้ ๗๖ ลาน สวนเศษเราลืมนะจําไม
ได แลวบัญชีสะเปะสะปะ แหงละเล็กละนอยรวมกันแลวเราคิดวา คือเรายังไมไปดูบัญชี
ไมเคลื่อนคลาดละบัญชี อยูในสมุด ครั้นไปอานมาแลวก็ไดคําโกหกเทานั้นมาโกหกพี่
นองทั้งหลาย คือมันลืมมันจําไมได อานไดอยางนี้ เวลามาประกาศหลงลืมแลว ฟาดทาง
นี้ไปโกหกเรื่อยอยางนั้นแหละ
บทเวลาจะเอาแนนอนจึงใหเขามาตรวจบัญชีชว ยดูแนนอนแลว ทีนี้ก็โทรไปทาง
กรุงเทพฯ หาคุณชายปม เรียบรอยแลว ทางนีโ้ อนปง เลย เขาซื้อทองคํา แตถาไมควรที่
จะเขาไปรบกวนนี้ ก็พักไวเพื่อขางหนา ๆ เราจะมอบไปอยางนีเ้ รือ่ ย ๆ ถาหากไมไดมัน
จําเปนก็ตองไดลากออกมาจนไดนั้นแหละ นีป่ ระกาศพีน่ อ งทัง้ หลายทราบทัว่ กันวา เงิน
ของเราทีม่ อี ยูใ นบัญชีเวลานี้ เราแนใจวาไมตาํ่ กวารอยลานละ เทาไร
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( ๑๒๖ ครับ) เออ ประมาณ ๑๒๐ เอาตรงนี้กอน ยังไมเจาะลงตรงไหน ๑๒๖๑๒๗ ละ ขาดไปสตางคหนึ่งก็เสียไมเอา เอารวบไปเลยละ ประมาณ ๑๒๐ วางัน้ เลย
๑๒๐ ลาน คือเงินทีเ่ ราเขาในโครงการชวยชาติน้ี เรามุงตอทองคําลวน ๆ ไมออก สวนที่
ชวยบานชวยเมืองเรานี้ เราแยกออกชวย คือเบื้องตนจริง ๆ เราประกาศเราบอกวาเงิน
สดเราจะไมเขาคลังหลวงเราวาอยางนัน้ นะ เราเองเปนผูป ระกาศเปนหัวหนา เราจะเขา
คลังหลวงเฉพาะทองคํา กับดอลลาร สวนเงินสดเราจะชวยบานเมืองรอบดานทัง้ หมดทัว่
ประเทศเราวาอยางนัน้ แตนค้ี รัน้ ทําไป ๆ ความรับผิดชอบอยูก บั เรามันก็เปนหวงทุก
ดานทุกทาง จึงตองไดแยกเอาเงินสดนี้ออกมาซื้อดอลลาร ๑๐ ลาน และทองคํา ๙๓๑
ลาน รวมแลวเปน ๙๔๑ ลาน นีเ้ ปนเงินสดทีเ่ ราเอาเขาซือ้ ทองคํา ทั้ง ๆ ทีเ่ ราประกาศเรา
จะไมเอาเขาไป แตกเ็ ราเองเปนผูเ อาเขาไปดวยความรับผิดชอบ ทีนี้ตอไปก็อยางนั้น
เหมือนกัน เราคิดเต็มหัวใจ
พอแยกเขาบัญชีนี้เมื่อไร เราก็แยกเขาทันที ๆ ทีละเล็กละนอยก็ตาม แยกเขา
เรื่อยแลวก็ออกทางนี้ดวย เพราะผูม าขอมันรอบประเทศเรา ขอแทบไมเวนแตละวัน เมื่อ
วานนีก้ ไ็ ปจังหวัดหนองบัวลําภู นั่นก็ใหเครื่องมือเขา ๓ เครื่อง ถามหมอเขาวา ทั้ง ๓
เครือ่ งรวมเปนเทาไร ๒ ลานกวา แนะ เห็นไหมละ อยางนัน้ แลว มันก็ออกอยางนี้ละ พอ
ไปก็รมุ มาเลย แลวก็ลากเราไปดูหอ งนัน้ หองนี้ มีแตหอ งใหเราชวย หองนี้ขาดอันนั้นหอง
นี้ขาดอันนี้ ตกลงก็ชวย รวมแลวได ๒ ลานกวาเมือ่ วานนี้ เห็นไหมอยางนีแ้ ลว แลวมันจะ
เขาคลังหลวงไดเต็มเม็ดเต็มหนวยไดยังไง ก็มันมีอยูทุกแงทุกทาง ไปทางไหนก็อยางนั้น
เพราะอะไรก็เมืองไทยเรา ตนก็เมืองไทย กิ่งกานสาขาก็เมืองไทยของเมืองไทย มันก็จํา
เปนทัว่ หนากันหมดละซิ ตนจําเปน กิ่ง กาน สาขา ดอก ใบ มันก็ตองจําเปนไปตาม ๆ
กันหมด มันก็วิ่งซานถึงกันอยูอยางนั้นละ
ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดเห็นใจก็แลวกันนะ คือเราทําเต็มเม็ดเต็มหนวย คิด
ดูซวิ า เงินของพีน่ อ งทัง้ หลายทีม่ าบริจาคจํานวนเทาไร บาทหนึง่ เราไมเคยแตะ ฟงซิ
ทานทัง้ หลายหาทีไ่ หนหาผูท ร่ี วบรวมปจจัยมาสูส ว นรวมแลวบริสทุ ธิข์ นาดนี้ ทานทั้ง
หลายจะหาทีไ่ หน เราพิถพี ถิ นั มากทีเดียว ใครมาแตะไมได นูน นะ ฟงซิ เราก็พดู ตาม
ความจริงตามนิสัยที่เปนมาดั้งเดิม จนกระทั่งมาเปนพระนิสัยจริงจังมากทีเดียว ถาลงวา
เลน ๆ จริง ๆ เรา เลนกับหมาคนมายุง ไมไดเขาใจไหม ถาเลนกับหมาแลวฟดกับหมา
แลวใครมายุงไมได พอเลนกับคนหมาก็ไมมาเขาดีกวาคน แตคนมักจะยุง เวลาเราเลน
กับหมาก็มารุมเราโมโหซิ หมาเขาไมมายุง นะเวลาเราเลนกับคน อยางนี้ละหมาเขาไมมา
เขาอยูใ นกรงเห็นไหม เขาใจ มันตองมีตลกบางซิวะ
คราวนีล้ ะ ขอใหไดชื่อเสียงของเมืองไทยเรา ลบลางสิง่ เลวรายทัง้ หลายทีม่ นั ผาน
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มาไมกี่ปนี้แหละ แทบเมืองไทยเราจะเอาตัวไมรอดนะ เราไมลมื ทีเ่ ขาจะกําเรา เงินเราที่
ติดหนีเ้ ขาหลาย ๆ แสนลานนูน นะ ฟงซิ หลาย ๆ แสนลาน โถ เขากําเมือ่ ไรหมดเลย
เขาวาเอาหนีฉ้ นั มาวาอยางนีน้ ะ ถาไมไดหนี้แลวเมืองไทยตองเปนเมืองขึ้นของฉันทั้ง
หมดวายังไง เราตอบวายังไง ตอบไมไดเลย เขากําทีเดียวหมด เพราะอํานาจแหงหนีม้ นั
ลนเหลือ ทีเ่ ราจะตานทานไวได
เพราะฉะนัน้ พอทราบอยางนี้ เอา เขายังไมกาํ เวลานีเ้ ขายังไมทวงเรา ใหรบี ดิน้
ๆ ใหมันออกจากชองเล็บ ออกนี้ ๆ เวลานีก้ อ็ อกแลวนี่ เห็นไหมละ ออกจากชองเล็บมา
นี้ นายกฯ ประกาศออกมาเรียบรอยแลวเปนทีแ่ นใจ เราเชือ่ นายกฯ คนนีพ้ ดู จริง ๆ เรา
พูดอยางจริงจังทีเดียว เพราะภาษาพระภาษาธรรมจะตองตรงไปตรงมา เปนอื่นไปไมได
วาอยางนัน้ เลย ใครจะวาอะไรเราไมสนใจ เราจะเอาความจริงเทานัน้ ออกสูโ ลก เหมือน
ธรรมพระพุทธเจาทีป่ ระกาศธรรมสอนโลก เอาแตความจริงออกสอน นีเ่ อาธรรมมาจาก
พระพุทธเจา จะเอาความหลอกลวงมาสอนโลกไดยังไง เราก็พดู อยางนีแ้ หละ ดีบอกวาดี
ชัว่ บอกวาชัว่ พูดอยางตรงไปตรงมาอยางนี้ละ
นีเ่ งินเราทีว่ า ติดหนีเ้ ขาหลายแสน ๆ ลานนี้ เวลานีท้ า นนายกฯ ไดประกาศออก
มาแลวจะจายใหเขาหมดทีเดียวก็ได แตเราจะบกพรองทางคลังของเราหนอยวางั้น ไม
สะดวกใจ ถาจายเปน ๓ พัก แตกย็ น เขามาแลวนะ มาอยูใน ๓ พัก ธรรมดาก็มีกฎมี
เกณฑกันถึงปนั้น ๆ อันนี้ทานบอกวาทานจะจายเพียง ๓ งวดเทานัน้ ใหเสร็จ นีก่ เ็ รียกวา
ยนเขามามากมายแลวนี่ เพียง ๓ งวด แลวเงินนีม้ อี ยูแ ลว นัน่ เห็นไหม เราจะจายงวด
เดียวใหเสร็จเลยก็ได เงินมีอยูแลวดวยกัน นีก่ เ็ รียกวาผานแลว ๆ เอาเมือ่ ไรเอา
อยางทีก่ ารตนู เขาเขียนไววา เอาถุงเงินไปนั้นนะ เห็นไหมในการตนู ถุงเงินยื่นให
เอาเงินคืนไป เอาไทคืนมา เออ เอาหนีค้ นื ไป เอาไทคืนมา ความหมายวางัน้ นี่เขาติดไว
การตนู แลว นีก่ เ็ ปนความจริงแลว จะยื่นใหเมื่อไรก็ได เราก็ไดเล็ดลอดมาขนาดนีแ้ ลว ที
นี้เงินในคลังหลวงของเราก็มีขึ้นเรื่อย ๆ นะ มีขึ้นเรื่อย ๆ ทองคําของเราก็หนุนขึ้นมา
เวลานีก้ ต็ ง้ั ๕ ตันกวาแลวนี่ ดอลลารก็ ๗ ลานกวาแลวหนุนคลังหลวง ไมไดเอาออกไป
ไหน มีแตหนุนขึน้ เรือ่ ย ๆ
จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดเขาใจตามนี้ หนุนก็หนุนในหัวอกของเรา หัวอกจะแตก
ก็คือชาติไทยของเรา ตัง้ ๖๒-๖๓ ลานคน หัวอกจะแตกไปดวยกัน เวลาหายใจโลงก็โลง
ไปดวยกัน เวลานีถ้ า เราไดทองคําถึงน้าํ หนัก ๑๐ ตันแลวโลง หายใจโลงปอด แมไมเต็ม
ปอดก็โลง เพราะหลวงตาเปนผูไปดูเอง ขอใหเชื่อจุดนี้นะสําคัญ หลวงตาเปนผูเ ขาไปดู
ทองคําเอง ไลเลียงกันถึงเรื่องทองคําฝากไวที่ไหนบางๆ เพราะเกี่ยวของกับการติดหนี้
ติดสินการซือ้ การขาย ตองเอาทองคําเปนเครื่องประกันเอาไว ประเทศนัน้ ๆ นี่ที่มีการ
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ติดตอซื้อขายกันอยู ทางโนนก็ตอบมาตรงเปง ๆ เลย ทีนใ้ี นเมืองไทยเรามีเทาไหร มีเทา
นัน้ ใจเราหายวูบเลย พอออกมาจึงประกาศตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ เพื่อจะใหได
ทองคําหนุนเขาไป ใหลมหายใจโลงปอดเราบาง
จึงขอใหจับจุดนี้ไวใหดีทุกคน ลมหายใจเวลานีย้ งั ไมโลงปอดนะ ยังฝดยังเคืองอยู
ขอใหพยายามใหหนุนเขาไป ๆ เพื่อหายใจโลงปอด พอถึงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน
ดอลลารไมสงสัยแหละ ตองได ๑๐ ลานแหละ นีเ่ ราจะหายใจโลงปอดทัว่ ประเทศไทยเรา
เรื่องหนี้เรื่องสินพะรุงพะรังหมดปญหาไป นี่ฟงซิ นีล่ ะคุณคาแหงการชวยชาติบา นเมือง
ของเรา เพราะความรักชาติ ความเสียสละของพีน่ อ งทัง้ หลายแสดงคุณคาขึน้ มาขนาด
ไหน เวลานีแ้ สดงขึน้ มากมายแลวนะ ใหเห็นชัดเจน เรียกวาเปนทีแ่ นใจตายใจโดยลําดับ
แลว แตกอนเราไมเคยมี มีแตจะจม ๆ มิหนําซ้ําเงินในคลังหลวงยังจะไปลากไปถลุงกัน
หมดนี่ พูดชัด ๆ อยางนี้จะใหวายังไง แลวเมื่อคลังหลวงออกไปแลวจะมีอะไรเหลือใน
เมืองไทย ก็มีแตหมา ๖๒ ลานตัวเทานัน้ เต็มอยู ยัว้ เยีย้ ๆ อยูนี่ เกิดประโยชนอะไร
เวลานี้รื้อออกมาหมดแลว รางของหมาปดออกหมด รางของมนุษยที่รูเนื้อรูตัวรัก
ชาติ ความเสียสละขึน้ มาแทน ทองคํา เงินสดของเราจึงขึน้ มาเรือ่ ย ๆ เงินดอลลารขึ้นมา
เรือ่ ย ๆ เงินสดก็ออกกระจายทั่วประเทศไทยเวลานี้ หมดทุกภาคนะ เงินสดนี้ออกหมด
ทุกภาค ไมมเี วนภาคไหนเลย การกอสรางนั้นแหละไมใชอะไร ที่หนักมากก็คือโรง
พยาบาล อันนีเ้ ปนอันดับหนึง่ มาตลอดละโรงพยาบาล อันดับ ๒ ก็โรงร่าํ โรงเรียน จาก
นั้นราชการงานเมืองไปอยางนี้ละ
นี่ละคราวนี้จึงขอบิณฑบาตวิงวอนจากพี่นองทั้งหลาย ยังไงคราวนี้ขอใหได
ทองคําน้ําหนัก ๕๐๐ กิโลเถอะ เปนคราวสําคัญมาก ขอใหได ๕๐๐ กิโล ปบเขาไป
นัน้ เปน ๖ ตันเลยทันที ๖ ตันกวานะ จากนั้นก็ยังเหลือเพียง ๔ ตัน ทําไมจะเอาไมได ตัง้
แต ๖ ตัน พี่นองชาวไทยเอามาไดแบกได ทําไม ๔ ตันจะแบกไมได ได นีเ่ ราเชือ่ พีน่ อ ง
ทั้งหลาย ลงจุดไหนไดทุกจุด ๆ นัน้ ละ วันนีเ้ ทศนเพียงเทานีแ้ หละ พอสมควรนะ ตอไป
นีจ้ ะใหศลี ใหพร
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

