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 วันท่ี ๓๑ ธันวา ๔๕ วานน้ี ทองคําได ๑ กิโล ๒๙ บาท ๗๓ สตางค ดอลลารได ๕,
๒๐๗ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง ดอลลารมอบแลว ๗ ลาน 
๒ แสนดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบเขาคลังหลวงแลวเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวา น้ัน เวลาน้ีได
เพิ่มขึ้นมาอีก ๓๖ กิโล ๕๘ บาท ๔๕ สตางค ดอลลารได ๖๒,๖๙๗ ดอลล กรุณาทราบ
ตามน้ี 

เม่ือวานน้ีท่ีมาจากกรุงเทพ รถก็ไมคอยมากเทาไรนัก เขาคงมากอนแลวเพราะมัน
วางตั้งแตวันที่ ๒๘-๒๙ มาแลว เม่ือวานวันท่ี ๓๑ เรามารถไมคอยมากนัก ธรรมดา ๆ ดี
ไมดีบางตาหนอย ไปกับกลับน้ีบาง ๆ ตาพอ ๆ กัน วันน้ีนาจะกลับกันมาก มาเม่ือวานเรา
คิดวาจะมีรถมาก วันปใหมคงจะพึ่งมาจากกรุงเทพมานี้ เขาข้ึนมากอนแลว เมื่อวานนี้รถไม
คอยมาก ตามที่คาดไวก็คาดไววามาก แตเมื่อวานไมคอยมาก เมื่อวานออกจากวัดโนน ๙ 
โมง ๔๖ นาที ออกจากสวนแสงธรรม พอ ๔๗ ปบรถออกถึงถนนขางวัด จากน้ันก็เร่ือยมา 
เปนเวลา ๕ ชั่วโมง รวมหมดตั้งแต ๙ โมง ๔๖ นาทีมาจนกระท่ังถึงวัดน้ีเปนเวลา ๕ ชั่วโมง 
๑๘ นาที นับวาเร็วอยู รถเรามีรถนํา เร็ว 

ว่ิง ๑๒๐ ถาทางตรง ๑๓๐ เราดูเข็มไมล สวนมาก ๑๒๐ จะยืน เพราะทางตรง ถา
ตรงจริง ๆ ก็ ๑๓๐ ขึ้น ๑๓๐ ดูรถก็ดีทุกคัน ๆ เราก็เลยไมเตือน ถาธรรมดา ๑๒๐ มันก็
พอแลว น่ี ๑๓๐ ทางมันเสมอเราก็ไมเตือน ปลอยใหมา เพราะคนขับรถเขาเขาใจเรียบรอย
แลว เขาเคยไปมากับเรา เคยเตือนเสมอ เขาขับรถ เราขับเขาอีกทีหน่ึง คอยด ูๆ ควรแซง
ไมควรแซง ทางคดทางโคงควรรอไมรอเราเตือนตลอด จนกระท่ังเราตายใจแลวเราถึงจะ
ปลอย ใครขับรถเราตองดูเสียกอน ถาฉลาดทําใหเปนความปลอดภัยไดเราตองดูคนขับ 
ควรแซงไมควรแซง ควรรอไมควรรอ ทางคดทางโคง ทางที่ชุมนุมชน สามแยกส่ีแยก ตอง
ไดดูใหละเอียดการขับรถ ไมใชสักแตวาขับนะ ตองใหรอบคอบ ยิ่งทางด ีๆ รถเรงเคร่ืองน้ี
ประสาทมันตองวิ่งของมันพับ ๆ สังเกตสังกาใหทันกับเหตุการณ อะไรมาปุบปบมันก็ทัน 

เอา ใครจะถวายอะไรก็ถวายมา เดี๋ยวเราจะพูดอะไรตออะไร เอา กราบอยูอยางน้ัน 
กวาจะเขามาถึงตัวเราได ๓ ชั่วโมง มากราบสองคนเปน ๖ ชั่วโมง สามคน ๙ ชั่วโมง ดู
กาลเทศะเวลํ่าเวลาซีการทําอะไร ทําไมคิดไมอานอยางนี้มันขวางตานะ ไปอยูโดยลําพังก็
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ตองขวางเจาของอยูอยางนั้น คนไมใชความคิด อยูกับตัวเองก็ขวางตัวเอง ออกไปเกี่ยวของ
กับหนาท่ีการงานก็ขวางหนาท่ีการงาน ผลไมไดเทาที่ควร ออกไปสูเพื่อนฝูงก็ขวางเพื่อนฝูง 
คนไมใชความคิด ตองใชซ ิ

ธรรมะพระพุทธเจาละเอียดสุดยอดนะ มาเห็นอยางน้ีมันขวางไปหมดจริง ๆ น่ีนะ
จะวาอะไร เรายังจะอวดเกงอยูเหรอ ไอสวมไอถานมันแขงธรรมพระพุทธเจาอยูตลอด
มานะ สวมถานของต่ําทรามคือกิเลสมันแขงอรรถแขงธรรม ถาเทียบก็เรียกวาทองคําทั้ง
แทงตลอดมาเชนเดียวกัน ทีนี้มันไปไหนมันขวางละไอเรื่องกิเลสนะ เร่ืองธรรมเปนผูติด
ตาม ผูชําระสะสาง ทีนี้คนผูที่ขวางตัวเองนั้นไมมีธรรมแลวขวางตลอด ตางกันอยางนั้นนะ 
นี่ละการรักษาตัวทุกคน ๆ ใหพิจารณาอยางน้ันซิ 

น่ีก็เปนวันปใหม ๆ เปนยังไงปใหม ขวางอยูเหมือนเกาน้ันเหรอ คน ๆ เกาขวาง
เหมือนเกา วันน้ีก็ขวาง วันหนาก็ขวาง วันไหนก็ขวาง ปกลายนี้ก็ขวาง ปน้ีจะมาขวางหรือน่ี
ก็พึ่งขึ้นปใหม โลกเขาลองกันทั้งโลก เราขวางคนเดียวน้ีมีอยางเหรอ ใหพิจารณาทุกคนนะ 
ศาสนาไมใชของเล็กนอยนะ เรากราบราบเลย ไมเห็นพระพุทธเจาก็ไมสงสัย อิ่มพอ ที่วา
อยากเห็นพระพุทธเจาก็ไมเห็นอยาก ฟงซิประมาทหรืออยางนี ้พูดอยางนี้นะ ก็มันเปนอัน
เดียวกันในหลักธรรมชาติจะใหไปกราบตรงไหน เราก็เคยพูดแลว เหมือนนํ้ามหาสมุทร
กวางขนาดไหน เอามือจอลงไปซิ จอลงไปปบมันกระเทือนกันหมดทั้งมหาสมุทร แลวจะไป
ตําหนิตรงไหนไปชมตรงไหนมหาสมุทร มันเปนอันเดียวกันแลว มือจอปบถูกมหาสมุทร
เชื่อมโยงถึงกันหมด 

นั่นละธรรมธาตุที่พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสรูมา เปนธรรมธาตุลวน ๆ ครอบ
โลกธาตุ เลิศเลอมาแตกาลไหน ๆ  องคไหนตรัสรูปงเขาไป ๆ ไมวาสาวก ไมวาพระพุทธ
เจาปงเขาไป ก็เหมือนกับแมนํ้าไหลลงสูทะเลหลวง พอถึงทะเลหลวงแลวเปนแมน้ํา
มหาสมุทรทะเลไปตาม ๆ กัน ที่วามาจากคลองนั้นคลองนี้นั้น พูดไดแตยังไมถึงทะเลหลวง 
เมื่อเขาถึงทะเลหลวง แมน้ําคลองนั้น ๆ หายไปหมด เปนแมนํ้ามหาสมุทรอยางเดียว อันนี้
ผูบําเพ็ญคุณงามความดีเทากับแมนํ้าท่ีไหลมาจากสายตาง ๆ ที่จะเขามหาวิมุตติมหา
นิพพาน ผูใกลเขาไป ๆ ผูถึงแลวก็เปนมหาสมุทร ผูยังไมถึงก็ไหลเขามาดวยการสรางคุณ
งามความด ี ไมใชการสรางบาปแลวมันจะไหลเขามาหามหาวิมุตติมหานิพพาน มันจะไหล
ลงมหาอเวจีนะ ใหพากันจําเอา 

ธรรมนี้รื้อขึ้นทั้งนั้น ใหจํานะพ่ีนองท้ังหลาย กิเลสลากลงทั้งนั้น ๆ  จึงเรียกวาเปน
ขาศึกกัน กิเลสตามลบลาง ๆ ธรรมเปนผูชะผูลาง ผูเปดทางใหสัตวโลกทั้งหลายออกเพื่อ



 ๓

ความปลอดภัย ดึงออก ๆ กิเลสฉุดไว ๆ เปนอยางน้ันนะ เชนอยางวาวันน้ีเปนวันปใหม 
วันปใหมน้ีกิเลสมันจองต๋ัวไวเรียบรอยแลว จองตั๋วความเพลิดความเพลิน มันจะลงไปใน
กองทุกขความลําบากลําบนน่ันแหละ มันจะไมไดไปความสุขตามปใหมที่พระพุทธเจาสอน
วาใหแกไขดัดแปลงตัวเองซึ่งมันเคยผิดพลาดมาแตเกา ใหมนี้ใหแกไข ทานวาอยางน้ันนะ 
อยางปใหม ๆ เรานิยมอะไรปใหมถาไมนิยมเพื่อจะแกไขตัวเองซึ่งตัวของเราเปนผูรับผิด
ชอบตัวของเราแลว จะใหใครแก เราตองแกตัวของเราซิ ไมแกไมไดนะ 

ไดเตือนใหพี่นองทั้งหลายทราบ เรื่องของกิเลสมันกลอมตลอดเวลา บอกแลว 
เพราะฉะนั้นสัตวโลกถึงไดจมกันอยูตลอด ไปที่ไหน ๆ ที่จะไมมีทุกขไดบนสูกันฟงนี้มีที่
ไหน ไมมี มีแตบน นี่ก็อํานาจแหงโทษของกิเลสทั้งนั้นเราก็ไมรู ที่ทานมาพูดนี้ก็เปนเรื่อง
ของธรรมเอามาดู ๆ รู บอกวาจะแกไขอยางไรถึงจะเรียบรอยดีงาม เมื่อเรียบรอยดีงามมัน
ก็ไมขวาง เพราะธรรมเปนเคร่ืองเบิก ชําระซักฟอกไปเรื่อย ๆ  

ปใหมแลวก็ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเอง อะไรไมดีงามยังไงใหแกไขนะ เร่ิม
แกไขไปเรื่อย ๆ เม่ือวานน้ีเปนวันปเกา เราเปนยังไงมา วันนี้แกไขหมดเรื่อย ๆ ตอไปขาง
หนานะ อะไรไมดีใหรีบแกไข เราไมแกไขเราไมมีใครแกนะ เราเปนผูผูกมัดตัวเองดวย
ความผิดพลาด เราจะตองแกของเราเองดวยความถูกตองดีงาม มันก็ดีงามไปเรื่อย ๆ  

ศาสนากับกิเลสมันของคูเคียงกันมา นี้ไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบแลว 
ศาสนาเบิกทางใหสัตวเล็ดลอดไปได ๆ กิเลสรุมขวางทาง ๆ ไมใหไป ๆ อยูอยางนั้น เรา
จะไปทําคุณงามความด ี กิเลสดันไว ๆ มันดันอยูในหัวใจนะ กิเลสอยาเขาใจวาไปอยูตาม
ตนไมภูเขานะ มันอยูท่ีหัวใจเรา ธรรมก็อยูที่หัวใจ เราคิดในทางท่ีดี กิเลสคิดเปนช่ัวมาสกัด
ลัดก้ันไวแลว ยกตัวอยางเชน เราจะไปวัดไปวาทําบุญใหทาน กิเลสหาความยุงยากมาใส
แลว คําที่มันเปดโลง ก็วันน้ีเปนวันปใหมน่ีนะ ก็ตองสนุกรื่นเริงบางซิ น่ันเห็นไหมเร่ือง
กิเลสเปดทางของกิเลสแลว เราไมรูนะ ไมทัน ถาธรรมจับปุบทันทันท ีๆ นี่ละพระพุทธเจา
สอนโลกทานสอนอยางน้ีนะ ทานไมรูทานสอนไดยังไง สัตวน่ันสัตวตาบอดท่ัวโลก พระ
พุทธเจาตาด ี มองเห็นปบรูหมด ๆ น้ีละเอาธรรมมาสอนโลก ไมใชเอาคนตาบอดมาสอน
นะ เปนคนตาดีทั้งนั้นสอน 

เราพวกตาบอดก็ขอใหฟงเสียงทาน จะมีความดิบความดีติดเนื้อติดตัวไปนะ ถาจะ
ปลอยเลยตามเลยตามกิเลสน้ี ไมมีความหมายปเกาปใหม คนใหมน้ันแหละมันจะจม 
เพราะความช่ัวมันพาใหจม ปเกาปใหมไมสําคัญสําคัญที่คนแกตัวเอง ปเกาแกใหเปนป
ใหม คือคนเกาแกใหเปนคนใหมขึ้นมา แกใหเปนคนดิบคนดีปฏิบัติหนาที่การงานของตัว
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ใหดี น่ีก็ทราบกันแลว ไปกรุงเทพฯเขาจะใหเราพูดทาง ไอ ที วี ทีแวอะไร ใหพูดสอนเรื่อง
ปใหม โอย.ไมสอนแหละ เราสอนท่ัวประเทศไทยมาแลว สอนตั้งแตปใหมปนี้ยังไมไดเกิด 
เราวา ถาจะดีจะชั่วก็ควรจะฟงกันแลวแหละ วาอยางงั้น เราไมเอาเราไมรับ เขาจะมา
สนทนาอะไรใหเราสอนเราไมเอา  

สอนโลกมามากตอมาก หนักมากนะ สอนโลกไมใชเรื่องเล็กนอย น่ีเราพยายาม
สอนโลกมา ต้ังรวม ๕ ปน้ีแลวนะ ที่เริ่มมาก็ตั้งแตเดือนมกรา เราเร่ิม พอถึงเมษา วันท่ี 
๑๒ ก็ประกาศออกเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย ความจริงเราเร่ิมต้ังแตเดือนมกราแลว เขา ๕ ป
น้ี เดือนมกรา นี่ก็สอนโลกมานานขนาดไหนฟงซิ ไดรวม ๕ ปน้ีแลว เทศนนี้หมดทั่ว
ประเทศไทย ไมกําหนดกฎเกณฑวาเทศนมากเทศนนอย จะเปนพันเปนหม่ืนหรือเปนเทา
ไรกัณฑก็ไมรูแหละ เทศนนะ ฟงซิ แลวยังจะมาใหเราไปพูดชองนั้นชองนี้อีก พูดไปชอง
ไหนวะ เราไมเอาเราบอกเพราะมันหนักมากจริง ๆ นี่ก็พึ่งกลับมาเมื่อวานนี ้เทศนแทบเปน
แทบตาย ไปที่ไหนมีแตเทศนทั้งนั้น ๆ วันสุดทายก็ไปเทศนคายมหาสุรสีหนาท ที่ระยอง 
คนก็มามาก ขาราชการผูใหญ มีผูวาเปนหัวหนา กับหัวหนากองทัพเรือมาเปนประธาน 
นอกนั้นก็รองลําดับลําดากัน คนมามากเราก็ตั้งใจอุตสาหพยายามเทศนใหฟงตั้งชั่วโมง ๔ 
นาทีนะ วันนั้นก็ด ี ตามธรรมดามันไมคอยไดละ เหน่ือย น้ีก็อุตสาหพยายามเทศน มองดู
คนแลวสงสารจะทํายังไง เราก็ตองสอนใหรูจักดีจักชั่ว รูจักดัดแปลงแกไขตัวเองเพื่อความ
ดีงามของตัวนั้นแหละ ไปที่ไหนก็ตองสอนอยางนั้น  

วันท่ี ๑๐ นี้ก็จะตองไปจันทบุรีอีก แลววันที่เทาไรถึงจะไดกลับมาอีกจําไมไดนะ ไป
คราวน้ีนานเหมือนกัน ไปทางจันท แลวก็ตระเวนมาทางชลบุรี ราชบุรี แลวก็เขามาสวนแสง
ธรรม มาตรงกลางน้ันแลว ทีนี้ก็ออกทางนั้น ดูเหมือนจะไปเทศนทางลพบุรี นครนายก ที่
ไหนบาง จําไมได ไปคราวน้ีก็นานเหมือนกัน ก็ไดทองคํา ๓๖ กิโล ดังที่พูดแลว ทองคํา 
๓๖ กิโล ๕๘ บาท ๔๕ สตางค 

วันน้ีเปนวันปใหมทราบกันท่ัวประเทศไทย ใหพากันตื่นเนื้อตื่นตัว ปฏิบัติตัวใหดี 
ใหมีศาสนธรรม หรือวามีศาสนาติดตัวไปดวย ๆ ไปที่ไหนอยาปลอยใหแตกิเลสรุมไป ๆ 
แลวมีแตความเสียหาย ใหมีธรรมแทรก ธรรมคือสติธรรม ปญญาธรรมเปนผูเบิกทาง ถา
สติธรรมปญญาธรรมติดแนบไปดวยแลวจะทราบความผิดถูกชั่วดีของตัวไดด ี ถาไมมีสติ
ธรรมปญญาธรรมเขาแทรกแลว มีแตกิเลสรุมคือความอยาก  ความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นไมรูจักวันจักคืนอะไรละ กวาจะรูสึกตัวมันหมดเนื้อหมด
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ตัวแลว น่ีใหกิเลสรุมลอมเปนอยางน้ัน ถามีธรรมแลวไปที่ไหนมันก็รอบคอบ ๆ ไปตลอด
เวลาไมมีความเสียหาย มีแตความเจริญรุงเรือง ใหพากันจําทุกคน ๆ นะ  

ทุกคนนี้เปนผูนําของตัวเอง เราเปนผูนําของเรา ดูกาย วาจามันออกมาจากใจ ใจได
รับกลั่นกรองดวยอรรถดวยธรรมหรือไม ถาใจไดรับกล่ันกรองดวยอรรถดวยธรรม ไดยิน
ไดฟงจากครูจากอาจารย จากตํารับตํารามาแลวเอาธรรมน้ันเขามาดัดกาย วาจา พูดคําไหน
ที่จะเปนการกระทบกระเทือนเสียหายแกผูอื่น อยางน้ันใหเก็บเปนความรูสึกไวภายใน 
ความรูสึกอยางนี้มีดวยกันทุกคน แตบางคนปากเปราะ พอรูสึกอยางไรพูดออกมาอยางนั้น 
ๆ กระทบคนอื่นไปเรื่อย ๆ เสียหายไปเร่ือย ๆ น่ีคนไมมีความสํารวมระวังตัว ไมมีสติควบ
คุมวาจา พูดไปไดทุกแบบ เสียหาย 

การกระทําก็เหมือนกัน ทําอยางไรจะเปนความกระทบกระเทือน เปนโทษแกตน
และผูอื่นอยาทํา สิ่งที่ดีงามมีอยู โลกทานเปดความดีงามใหพวกเราท้ังหลายไดทําเพ่ือ
ความดีงามสําหรับเรา ไมกระทบกระเทือนกัน ตางคนตางหาอยูหากิน เสาะแสวงหารายได
ดวยความเปนอรรถเปนธรรม ไมกระทบกระเทือนกัน ถาตางคนตางหาขัดหาขวางดวย
ความเห็นแกตัว การรีดการไถ หาฉก หาลัก หาปลน หาสะดม น้ีคือการงานท่ีทําลายสังคม 
แลวกระทบกระเทือนไปหมด งานประเภทน้ีอยานํามาใชในวงมนุษยท่ีเปนชาวพุทธของเรา 
ใหพากันจําเอานะ ใครไมตองการความกระทบกระเทือน ความฉิบหายวายปวง ตองการ
แตความดิบความดี ความสงบรมเย็น ความแนนหนาม่ันคง ใหเราปฏิบัติตามธรรมจะเปน
ทางเดินท่ีราบร่ืน ถาออกจากธรรมแลวมีแตความขัดความขวางตัวเอง และสังคมทั่ว ๆ ไป
นะ  

น่ีเราก็ไดพยายามใหพ่ีนองท้ังหลายทราบท่ัวหนากันแลววา ประกาศอยางโจงแจง
แลว วาการชวยชาติคราวน้ี อยางไรขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ซ่ึงเวลาน้ีไดแลว ๕,
๕๕๙ กิโลแลว และมอบคลังหลวงเรียบรอยแลวดวย แลวดอลลารพูดไดแนแลวก็วา ๗,
๒๐๐,๐๐๐ แต ๗,๔๐๐,๐๐๐ อันน้ันไมแนนักเราเลยไมเอามาพูด เวลาน้ีดอลลารเราได 
๗,๒๐๐,๐๐๐ น้ีแนนอนแลว อันน้ีเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ตอจากนั้นเราก็จะเดินตอไป  

สําหรับเงินสดก็ไดเรียนใหพ่ีนองท่ังหลายทราบแลววา เรานําเงินสดไปซื้อทองคํา 
๙๓๑ ลานมอบคลังหลวงเรียบรอยแลว อีก ๑๐ ลานน้ันเรานําดอลลารติดตามทองคําเขา
ไป มันไมพอกับจํานวนที่เราตองการคือ ๓ แสนดอลล เราเลยไปถอนเงินจากโครงการชวย
ชาติมา ๑๐ ลาน มาซ้ือดอลลารใหครบจํานวน ๓ แสนเขา จึงรวมแลวเปนเงินสดท่ีเราซ้ือ
ทองคําและดอลลารเขาสูคลังหลวงเวลาน้ี ๙๔๑ ลาน กรุณาทราบตามน้ี สวนนอกจากน้ีเรา
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ก็กระจายดังพี่นองทั้งหลายเห็น ชวยโลกชวยสงสาร สถานสงเคราะห คนทุกขคนจน โรงรํ่า
โรงเรียน โรงพยาบาลตาง ๆ ที่ราชการมีอยูทั่วไป อันนี้เปนเงินของพี่นองทั้งหลายที่บริจาค
เพ่ือสาธารณประโยชนแกพ่ีนองท้ังหลายเองน้ันแหละ ไมไดเพื่อใคร เงินสดจึงไมคอย
แนนอนนัก ในการท่ีจะเขาสูคลังหลวง มีแบงมีแยกเราก็พยายามเต็มที่ คอยพยายามเจียด
ไวเสมอที่จะนําเงินสดนี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง เดี๋ยวทางนี้ก็มา เอา ทางนี้ก็มา ทางนั้น
จําเปนอยางน้ัน ทางน้ีจําเปนอยางน้ี โรงรํ่าโรงเรียน โรงพยาบาล เครื่องมือแพทย ตึกนั้น 
ตึกนี้ เลยยุง ทางนั้นก็มาขอทางนี้ก็มาขอ วงราชการงานเมืองก็เหมือนกัน ขอลอมหนาลอม
หลัง  

นี่ละที่ไดแยกเงินออกไปเพราะความจําเปนของคนทั้งชาต ิ นี่เรียกวากิ่งแขนงของ
ชาติไทยเราท่ีน่ันท่ีน่ี เหลาน้ีเปนก่ิงแขนง สวนตนลําอันใหญโตคือคลังหลวง น่ีเราก็
พยายามเขาสูคลังหลวง ทางนี้ก็มาแยกออก ๆ ไอกิ่งกาน ก่ิงน้ันจะเห่ียว กิ่งนี้จะยุบ เลย
ตองชวยทางนั้นทางนี้ นี่ละที่มันไมไดตามตองการเปนเพราะเหตุนี้เอง สําหรับเงินพ่ีนอง
ท้ังหลายบริจาคน้ันตายใจไดรอยเปอรเซ็นต บอกวาประวัติศาสตรก็ได เราท่ีนําพ่ีนอง
ท้ังหลาย เรานําดวยความบริสุทธ์ิใจดวย นําดวยความเมตตาลวน ๆ ดวย นําดวย
ความเพียงพอทุกอยางในหัวใจของเราแลวดวย เพราะฉะน้ัน จึงไมมีอะไรที่จะไปแบง
สันปนสวนจากสมบัติท่ีพ่ีนองท้ังหลายบริจาคมา ชี้นิ้วไดเลยวา แมแตบาทหน่ึงท่ีเราจะ
มีเจตนาไปเอาเงินบาทน้ันมาดวยความมัวหมองอยางน้ีไมมี ขนาดน้ันแหละ เราชวยพ่ี
นองทั้งหลายชวยถึงขนาดนั้น จึงเรียกวาเปนประวัติศาสตรไดเลยในการชวยชาติของ
บุคคลคนเดียว ท่ีรับสวนรวมท้ังหลายจํานวนมากนอยเพียงไรมาน้ี ไมมีความร่ัวไหลแตก
ซึม เปนประโยชนทั้งหมด น้ีหาท่ีไหนมาแขงเราพูดจริง ๆ นะ เพราะเราพูดภาษาธรรมตอง
พูดอยางนี ้ 

เราไมมีก็บอกไมมี ใครจะมีการโฆษณาโจมตีเราแบบไหนมันก็ปากสกปรกของเขา 
ปากเสียหายปากทําลายเขา ปากทําลายประชาชนแลวก็ยอนไปทําลายตัวเองน้ันตางหาก 
สําหรับส่ิงท่ีจะเปนความจริงตามเขาวา เขาโกรธเขาเคียดแคนใหผูใด คนที่ถูกโกรธถูก
เคียดแคนน้ันเปนบาปเปนกรรมไมมี ผูโกรธ ผูเคียดแคน ผูโฆษณาหลอกลวงตมตุน ผูโจม
ตีน้ันแหละผูแหลก แหลกตรงน้ันนะ ไมไดแหลกที่ไหน เราเช่ือบุญเช่ือกรรมเราเช่ืออยาง
น้ัน ใครจะวาอะไรก็ตามเราไมมี เราไมมีเราก็รับไมได มันก็ลงไปหาที่มันม ี มีเร่ืองความ
ทุจริต ทุจริตในปากมันเขาใจไหม มันหาวาเราทุจริต เงินท่ีเขาบริจาคมาน้ี หลวงตาเอาเขา
พุงหลวงหมด น่ันเห็นไหม พุงหลวงก็ปากมันแหละ มันจะลงเขาพุงหลวงมันลงนรกอเวจี
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น่ัน เขาใจเหรอ ก็เราทําดีมาตลอด แลวทําดีเพ่ือชาติบานเมือง ทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ไหน
เอานรกอเวจีมาใสหัวเรามันมีอยางเหรอ  

ผูไมทําอะไรใหเกิดประโยชนแกบานแกเมือง มีแตเอาฟนเอาไฟไปเผา แหยโนน
แหยน้ี ยุเร่ืองน้ันยุเร่ืองน้ีใหชาติและศาสนาลมจมไปเพราะพวกปากสกปรก ปากเปนฟน
เปนไฟเผาไหมตลอดเวลาน้ีเทาน้ันเอง คนอื่นเขาไมทํา แลวทําไมไมดูตัวเองบาง โลกเขา
วิพากษวิจารณพอแลว พวกนี้พวกปากสกปรกพวกปากทําลาย คนเกิดอยูในเมืองไทยแต
ทําลายเมืองไทยไดอยางออกหนาออกตา อยางหนาดานคือคนประเภทน้ี พระประเภทน้ี
เทาน้ัน ผิดไปที่ไหนเอาความจริงออกมาพูดนี ่ ไมพูดอยางนี้ ไมทําอยางนี้เขาก็ไมวา อันนี้
เอาจนกระเทือนท่ัวประเทศไทยเห็นไหม จะไมใหเขาพูดไดยังไง หูมีตามีดวยกันทุกคน ก็
ตองพูดตามหลักความจริง น้ีเรียกวาภาษาธรรม ผูทําจะพูดอยางอื่นไปไมได ปลิ้นปลอน
หลอกลวง น่ิมนวลออนหวาน ไพเราะเพราะพร้ิงหลอกลวงอยางน้ีไมมีภาษาธรรม มีแต
ภาษากิเลสตมคนน้ีเอาใหแหลกเลยก็ได มันเอาปากหวาน ๆ น้ันละ ไปตมคน นี่ปากกิเลส
เปนอยางน้ันนะ  

สําหรับเราเอง เราไดทําสุดหัวใจเราแลวในการชวยชาติคราวน้ี เราไมมีอะไรติด
เน้ือติดตัวเลย เราปลอยเลย ๆ มีเทาไรทุมเลย ๆ เพ่ือจะใหชาติไทยของเราฟนฟูข้ึน
มาจากความลมจม ท่ีผานมาแลวน้ี แหมแทบจะได กุสลา ไมทันแลวนะ เมืองไทยเราจะ
จม เวลานี้ก็คอยฟนฟูขึ้นมา ๆ ทราบชัดเจนก็วา เงินติดหนี้เมืองนอกฟาดใหหมดในปนี้ใช
หน้ีใหหมดเลยก็หมดวาอยางน้ันนะ ก็นายกฯ ทานพูดเองนี่วะ เงินของเราท่ีติดหน้ีเขาน้ัน
ใชใหหมดในปนี้เลยก็ได วาอยางน้ัน นูนฟงซ ิแตกอนจะจม ไมมีอะไรจะใชหนี้เขา เวลาน้ี
ใชใหหมดในปนี้เลยก็ได ทานพูดอยางนั้นนี ่ ทานอยากจะใหใชหน้ี แตจะมีขอวิตกวิจารณ
อยูบางก็คือวา หากวามีเร่ืองราวอะไรเกิดข้ึนเชน สงครามเอาไฟเผากัน ดูจะไมผิดจากอิรัก 
อิหราน แหละ ก็เราไดยินอยางน้ันก็วาอยางน้ัน ภาษาธรรมยอมเปนอยางน้ันซิใชไหม  

ถาหากวาเกิดสงครามแลวการเงินจะลําบากหมุนอะไร ๆ จะไมทัน ถาหากวาเอาไป
ใชหนี้หมด ใชหนี้หมดถาไมมีสงครามไมเปนไรดีดผึงเลย แตใชหน้ีหมดเงินภายในของเรา
นี้อาจจะบกพรองก็ไดหากเกิดสงครามขึ้นมา อะไรก็แพง ๆ ทานตองคิดเต็มเหนี่ยวของ
ทานเหมือนกัน แตเรื่องเงินที่จะใชหนี ้ เอา ตูมในปนี้ใหไดหมดเลย ฟงซิ ไมเคยคาดเคย
คิดก็เปนแลวเห็นไหมละ ไดแลวน่ี แตกอนจะจมอยูแลว ปน้ีประกาศข้ึนมาแลวน่ีวาใชหน้ี
ใหไดหมดเลย น่ัน ใหไดเรียบเลย มีขอแมก็คือวามีวิตกวิจารณ หากวาเกิดสงครามหมากัด
กันข้ึนแลวจะไมมีเงินชําระหมาเขาใจไหม ไมมีเงินไปซื้อไมเรียวมาตีหมา ก็เลยสงวนเงิน
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เอาไวเผื่อวาจะไดซื้อไมเรียวตีหมามันชอบกัดกันนัก หมาคลังกิเลสคอยแตกัดกันเรื่อง
ธรรมไมม ีกิเลสมีแตอวดดีอวดเกงแลวเอาไฟกัน มันเกงอะไรจึงเอาไฟเผากัน เทาน้ันมันก็
มองไมเห็นนะ จะวามันฉลาดท่ีไหน เอาไฟเผากันเปนความฉลาดหรือ ทั้งผูแพผูชนะ
เหมือนหมากัดกัน ตัวแพตัวชนะมันเจ็บดวยกัน นักมวยตอยกันบนเวทีทั้งผูชนะผูแพมีเจ็บ
ดวยกัน บางทีผูชนะเจ็บกวาผูแพก็มี น่ัน มันเปนของดีเหรอ  

น่ีละพูดถึงเร่ืองการชวยชาติบานเมืองเรา เวลาน้ีเราก็ไดประกาศพ่ีนองท้ังหลาย
ทราบท่ัวกันแลววาทองคําเราใหไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารแนใจละจะไดถึง ๑๐ ลาน น้ี
เพื่อใหสมเกียรติแหงชาติไทยของเราซึ่งเปนเมืองใหญเมืองโตคนตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคน เรา
ก็ไมเคยลมเคยจมสักทีมันจะมาลมมาจมคราวนี้เราฟนขึ้นมา พอไดแลวเราก็ประกาศแหง
ความรักชาติ ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกันของคนไทยทั้งชาติเปน
จํานวนน้ําหนักของทองคํา ๑๐ ตัน แลวดอลลารได ๑๐ ลาน นี้ประกาศคุณงามความดีของ
เรา ความรับผิดชอบของเราออกมาจากการรักชาติดวยกัน นี่ประกาศใหโลกภายนอกได
เห็น เมื่อไดทองคําถึงขนาดนี้ ดอลลารไดถึงขนาดนี้แลวจะไมมีปญหาอะไรเลย เรียกวาช่ือ
เสียงกิตติศัพทกิตติคุณของเราเดนดวงทีเดียว ครอบไปท่ัวโลกน่ันแหละ ถาหากวาไมได
อยางนี้แลวเขาจะมาดูถูกเหยียดหยามชี้หนาดาทอไดนะ ไปวาใหเขาไมไดนะ คน ๖๒-๖๓ 
ลานคน เพียงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน เทานี้ก็ไมได เปนยังไงวะเมืองไทย เพราะฉะน้ันเมือง
ไทยมันถึงจะจม แนะ เขาจะวาอยางน้ีก็ไดนะ  

เวลาน้ีเราก็ไมแนเหมือนกันนะ เพียงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน มันก็ไมไดนี่ ทางนี้ชี้
น้ิวข้ึนเลยวา ถาทางโนนเอาโคตรมาใหมาโจมตีเรา เราจะเอาทองคําใหได ๑๐ ตัน ตอสูมัน
เราจะวาอยางน้ีเขาใจไหมละ เอาอยางนั้นนะพี่นองทั้งหลาย เอาใหจริงใหจัง มีความพรอม
เพรียงสามัคคี และใหฟงหัวหนานะ อยาทําสุมส่ีสุมหา สงสัยคนน้ันคนน้ีมันมายุแหยกอ
กวนกันเต็มนะ พวกคนช่ัวชาลามกท่ีจะทําลายชาติทําลายบานเมืองน้ีมันแทรก ๆ อยูทุก
แหงทุกหนทั้งผูมีอํานาจมากลึก ๆ ลับ ๆ มีอํานาจนอยตางตัวตางเปนเส้ียนเปนหนาม มี
อํานาจมากเทาไรเปนเส้ียนเปนหนามหนักมากลึก ๆ ลับ ๆ คอยยุคอยแหยคอยแทงกันอยู
อยางน้ันนะ  

เราใหถือเมืองไทยเปนใหญเลยเทียว ๖๒ ลานคน อยูไดดวยความพรอมเพรียง
สามัคคี อยูไดดวยการรักษา อยูไดดวยการฟนฟูชาติตัวเอง ไมไดอยูไดดวยไอพวกหัวด ีๆ 
หัวแหลม ๆ ทําทาโออาวาเปนผูใหญผูสูงมีอํานาจมากแบบลึก ๆ ลับ ๆ มันไมไดขึ้นกับอัน
น้ีนะ เวลาจมพวกเราจมตางหาก พวกนี้มันก็ทําทาโออาฟูฟา แลวมันก็จมเหมือนกันกับเรา



 ๙ 

น่ันแหละเขาใจเหรอ อยาไปสนใจนะพวกนี้ พวกขาศึกตอชาติบานเมืองมีถมไปในเมือง
ไทยของเรานี้ ตัวเกง ๆ ตัวลึก ๆ ลับ ๆ ตัวท่ีโลกเขายอมรับนับถือวาเปนคนอยางน้ันอยาง
น้ี ตัวอยางนี้ตัวทําลายในชาติไทยของเรายังมีเยอะ อยาวาไมมีนะ ภาษาธรรมแทรกเขาไปรู
หมดจะวายังไง นอกจากไมพูดเทานั้นเอง เราไมรูเขาก็มาเลาใหฟง ผูเปนอรรถเปนธรรม
มาเลาใหฟง เปนความซื่อสัตยสุจริตเปนที่เชื่อถือได แลวคนไมเชื่อถือกันดวยความซื่อสัตย
สุจริตตอกันจะไปเชื่อใคร เราก็ตองเชื่อคนนั้นซ ิ 

นี่ละเอามาเปนขอคิดแกชาติไทยของเรา ใหพากันระมัดระวังทุกคน อยาไปเชื่อใคร
งาย ๆ นะ ชาติเปนสมบัติของเราทั้งประเทศ เอาอันน้ีเปนจุด ชาติเปนพอเปนแมของเรา 
ไอที่มาซุบ ๆ ซิบ ๆ ทําทาโอ ๆ อา ๆ ฟู ๆ ฟา ๆ วาตัวมีความรูความฉลาดเปนนัก
ปราชญในสมัยปจจุบัน เปนความรูระดับโลกระดับแลกอะไรก็ไมรู ระดับโลกทําไมมากิน
โลกมากินชาติไทย มากลืนศาสนาชาติไทยแบบความลึกลับของตนที่โออา ๆ น้ันละ ตาสีตา
สาเขาไมเห็นเปนอยางน้ัน เขาไมทําชาติ ศาสนาใหลมจมน่ีนะ เราอยาเอามาเปนคตินะ ใคร
มีความขัดแยงตอสวนรวม คือชาติไทยของเราซึ่งดําเนินไปดวยความสะดวกเปนธรรมแลว
อยาคุนอยาสนิทกับคนประเภทน้ีนะ จมไดนะเมืองไทยเรา  

พากันจําทุกคนนะ แลวใหฟงเสียงหัวหนา หัวหนาคือธรรม เรานําพ่ีนองท้ังหลาย
เราจะนําธรรมออกกาง กาวเดินตามธรรม ๆ อะไรขัดตอธรรมเราจะไมกาวเราจะไมไป ให
ไปตามธรรมเรื่อย ๆ อยางที่พาพี่นองทั้งหลายดําเนินมานี้ ก็สุดกําลังความสามารถของเรา
ท่ีวาดําเนินตามอรรถตามธรรมดวยความคิดอานไตรตรองเรียบรอยแลว การกาวมาของ
ชาติไทยเราก็รูสึกวาราบร่ืนดีงามมาเปนลําดับลําดา เงินเราเวลาน้ีก็เปนเคร่ืองหนุนไดดี 
ทองคํา ดอลลาร หนุนคลังหลวงใหแนนหนาม่ันคงดวย ทําธนบัตรของเรา คือผลิตธนบัตร
ออกเพิ่มเติมอีกไดเยอะนะ แนะ หมุนติ้ว ๆ  

น่ีละใหพากันจํา น่ีละผลแหงการชวยชาติของเราเปนอยางน้ี ไมมีอะไรเสียหาย ให
พากันจําใหดีทุกคน แลวตั้งแตนี้ตอไปใหตางคนตางแกไขดัดแปลง ใหจิตใจระลึกถึงศีลถึง
ธรรมเสมอนะลูกหลาน อยาใหมีแตความเพลิดความเพลิน ซ่ึงมันเคยมาบ่ันทอนความสุข
ของเราเปนความทุกขขึ้นมามากตอมากแลว สวนธรรมน้ีไมเคยบ่ันทอน ไมเคยทําความ
ทุกขใหแกผูใดใหยึดมาปฏิบัติ ถึงจะยากลําบากก็ตาม ความยากความลําบากเปนเร่ืองของ
กิเลสกีดขวางนะ ไมใชธรรมไปกีดขวางใหทํายากใหทําลําบาก กิเลสกีดขวางไมใหเราทํา 
แตกิเลสมันหาเร่ืองวาการทําความดีน้ีทํายาก ยากซิกิเลสมันขวาง กิเลสมันไมบอกวามัน
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ขวาง แตธรรมช้ีหนามันเลย มีแตกิเลสเทาน้ันขวางธรรมวาง้ัน อยางอื่นไมมีอะไรขวางนะ 
เอาละวันน้ีพูดเพียงเทาน้ีละ 
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