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เอาหนี้คืนไป เอาไทกลับมา 
 

 น่ีวันท่ี ๑๐ ก็จะไปภาคตะวันออก ตระเวนยอนกลับมาทางชลบุรี ราชบุรี เขามา
กรุงเทพอีก แลวก็ไปทางลพบุรี ยอนไปนครนายก แลวก็นครปฐม ศาลายา ตอนสุดทาย
กลับ อยางนั้นละไมไดอยูนะ ไปคราวนี้ไกลอยู คราวน้ีก็หนักเหมือนกันเทศน เทศนติด
เทศนตอตลอดเลยเทียว แลวก็ซอกแซกซิกแซ็ก (ผูวาฯ เชียงราย: หลวงพอยังแข็งแรงอยู) 
ก็พอบืนน่ันแหละ รถมันหากเข็นไป ไปกับรถอยางน้ันแหละ เหนื่อยก็ทนเอา เพราะเรา
เห็นแกชาติบานเมืองเราทนเอา ถาลําพังเจาของ โหย ไมเอาไหนแลวแหละ น่ีเห็นแกชาติ
บานเมืองของเราก็ไดอุตสาหพยายามบึกบึน ทั้งธาตุทั้งขันธที่เปนเครื่องมือของธรรมมัน
ทรุดโทรมมาก ออนลง ๆ 

ความมุงหมายท่ีไดประกาศใหพ่ีนองท้ังหลายทราบท่ัวประเทศไทยเรามาก็เปนเวลา
เปนปแลวมัง เกี่ยวกับเรื่องทองคําซึ่งเปนจุดที่หมายของชาติไทยเรา ชวยชาติคราวน้ี ขอให
เปนจุดเดนแหงชาติไทยของเราจะแสดงใหโลกภายนอกเห็น แลวภายในเราก็จะอบอุน วา
ชาติไทยของเรามีความรักชาต ิ มีความเสียสละ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน แลว
พยายามหนุนที่บกพรอง เชนเวลาน้ีทองคําเรากําลังบกพรองในคลังหลวงมากอยู เหตุที่
หลวงตาจะไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบตลอดมาตั้งแตวันไปดูทองคําในคลังหลวงนะ 
หัวหนาคลังหลวงนิมนตใหไปดู วันน้ันเปนวันท่ีเราไปมอบทองคําเปนคร้ังแรกเลย หัวหนา
คลังหลวงก็นิมนตเราเขาไปดูทองคํา 

แลวทางโนนเขาก็บอกวา ในคลังหลวงน้ีจะไดเขามาท่ีน่ีเพียง ๒ องคเทานั้น มี
สมเด็จพระเทพฯ หน่ึง กับหลวงตา ไดเขามาด ู นอกนั้นไมม ี เขาหามเด็ดขาดไมใหเขาไป
เลย เขานิมนตเราเขาไปดู เราก็ระลึกไดทันทีวา คลังหลวงของเราซึ่งเปนหัวใจของประเทศ
คงมีความมุงหวัง เกี่ยวกับเราเขาไปดูทองคํา เรื่องทีแรกก็คือเราไปมอบทองคํา มันก็อาจ
จะเขาเกี่ยวโยงกัน นิมนตเขาไปดูก็ดูละเอียดลออเสียดวย ดูหมด แลวถามแงน้ันแงน้ี 
ประเทศไหนเมืองไทยเราไดเอาทองคําไปฝากไว คือประเทศที่เกี่ยวของกับการซื้อการขาย 
การติดหนี้ติดสิน ตองมีทองคําเปนเครื่องประกัน เราคิดไวอยางน้ันแหละ ถามก็ตรงเปง
เลยนะ ท่ีน่ันฝากไวเทาน้ัน ๆ เพื่อเปนเครื่องประกันชาติไทยของเราในการซื้อการขาย การ
ติดหนี้ติดสิน ก็เอาเหลาน้ีเปนเคร่ืองประกัน 



 ๒ 

ทีน้ีเวลายอนเขามาหาเมืองไทยเราน้ี แลวเมืองไทยเราละ เวลานี้ทองคํามีมากนอย
เพียงไร เขาบอกวามีเทาน้ัน รูสึกวาเราใจหายวูบเลยนะ นั่นละที่ออกมาจากนั้น ตั้งแตบัด
นั้นมาประกาศเรื่องทองคําจนกระทั่งบัดนี้ไมมีออนขอเลย อยางไรก็ขอใหไดทองคําน้ําหนัก 
๑๐ ตันในการชวยชาติคราวน้ี จะสมเกียรติชาติไทยของเราในจํานวนคน ๖๒-๖๓ ลานคน 
จะพอดีกับการชวยชาต ิ ยกชาติขึ้นดวยทองคําเหลืองอราม แลวดอลลารกะวาจะไมตํ่ากวา 
๑๐ ลาน เวลาน้ีได ๗ ลานกวาแลว ดอลลารมันเบากวากัน ทองคําหนัก คอยเดินไปอยาง
เชื่องชา ๆ พอทองคําได ๑๐ ตัน ดอลลารอาจจะ ๑๐ ลานหรือกวาก็ได แตเราเอาน้ันเปน
จุดมุงหมาย 

ที่หลวงตาไดตะเกียกตะกายอยูเวลานี ้ ก็เพ่ือความแนนหนาม่ันคง ความอบอุนแหง
ชาติไทยของเรา โดยมีทองคําเปนหัวใจของชาต ิหายใจก็โลง ๆ น่ีอันหน่ึงท่ีสําคัญ อันดับ
ตอไปก็เมืองนอกเมืองนาเขาตาจดจองมาสูเมืองไทยของเรา วาจะเปนยังไงการชวยชาติ
ของเมืองไทยนี้ เขาก็ตองจดจอง เพราะฉะน้ันเราตองเอาส่ิงท่ีเปนมงคลตอนรับคนเมือง
นอกอีกดวย อยาใหเขาไดติฉินนินทาดาทอตาง ๆ ซึ่งเรามีฐานะที่จะยกชาติไทยของเราขึ้น
ไดอยูนี้ ไมยอมใหใครจะมาดูถูกเหยียดหยามไดงาย ๆ น่ีความหมายอันน้ีนะท่ีหลวงตาได
บืนอยูเวลาน้ี บืนเพ่ือพ่ีนองชาวไทยเรา 

สําหรับหลวงตาเองก็เคยเรียนใหพ่ีนองท้ังหลายทราบแลวในท่ีท่ัว ๆ ไปวา เราพอ
ทุกอยางแลว เราไมเอาอะไรท้ังน้ันในสามแดนโลกธาตุน้ี เราปลอยหมดทุกอยางแลว ที่
ปลอยไมไดก็คือชาติไทยของเรานี้ เปนความเปนหวงเปนใยเมตตาสงสาร จึงไดพาบึกบึน
อยูเวลาน้ี จึงไดประกาศเรื่อยมาเพื่อจะอุมชูชาติไทยของเราใหมีเกียรติขึ้น สมหนาสมตา
กับชาติไทยของเราเปนชาติไทยมาดั้งเดิม ไมเคยเปนบอยของผูใดเลย ครองประเทศชาติ
บานเมืองมาตลอด แลวความจมจะเอาใหจมหมดจนจะไมมองเห็นคนสักคนเดียวน้ีมันฟง
ไมไดวางั้นเถอะ เพราะฉะนั้นถึงเอา ฟน เราอยูในฐานะท่ีจะฟนไดแลวเอาฟน 

เวลานี้ทองคําก็ไดแลว ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง น่ีเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว แลวดอลลาร
เรา ๗ ลาน ๒ แสน เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ทองคําก็ยังขาดอยูเพียง ๔ ตันกวา ไม
เหลือบากวาแรงเราก็วาง้ัน อยางไรเอาใหไดนะ ชื่อเสียงกิตติศัพทกิตติคุณของเมืองไทยเรา
ใหมีในคราวน้ี อยาใหลมจมดวยอํานาจแหงความจนมันเหยียบนะ บอกอยางนั้นละ เพราะ
ฉะน้ันถึงบึกบึนเร่ืองราวมัน สําหรับหลวงตาเองไมเอาอะไรแหละ ไมหวังอะไรทั้งนั้น หวัง
แตพี่นองชาวไทยจึงไดพาบึกบึน อยางไรเราก็เชื่อแนวายังไงจะตองพอในจํานวนที่ตองการ
ไวน้ัน เพราะเทาท่ีผานมาในนามท่ีเราเปนหัวหนาน้ี วาจุดไหนก็ไดจุดน้ันเปนลําดับ ๆ ไม
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เคยพลาดนะ คราวน้ีก็จะเอาจุดใหญน้ีใหได พอไดจุดใหญนี้แลวตางคนก็ตางยิ้มแยมแจม
ใส เราก็เลิก ออกมาดวยความผาสุกเย็นใจ หายหวงตอชาติไทยของเรา เร่ืองราวเปนอยาง
น้ันละ 

สําหรับเงินสดเราน้ีไดนําไปซ้ือทองคํา ๙๔๑ ลานบาท นอกจากนั้นก็กระจายทั่ว
ประเทศไทย ชวยคนทุกขคนจน สถานสงเคราะห โรงพยาบาล โรงรํ่าโรงเรียน ตลอดวงราช
การตาง ๆ อาศัยเงินจํานวนน้ีกระจายชวยออกไป ๆ ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นจึงไมไดเขาสู
คลังหลวงมาก เพราะกิ่งกานของคลังหลวงก็ทั่วประเทศ คนนั้นก็ขอ คนนี้ก็ขอ รอบขาง 
เลยไมทราบจะเอาเขาคลังหลวงทางไหน เราเลยจะตาย นี่ละถึงไมไดเขามากนะ เวลาน้ีก็
กําลังชวยเรือนจําลาดยาว อยางนอยไมต่ํากวา ๓๐ ลาน เราไดล่ันคําเรียบรอย เวลาน้ีกําลัง
เร่ิมสรางแลวมีสองหลังใหญ หลังละ ๓ ชั้น ใหพวกนักโทษผูหญิง นอนเกลื่อนเหมือนขอน
ซุง แมอยางนั้นยังหาที่นอนไมไดอีก คือมันแนนขนาดน้ัน ทางอธิบดีกรมราชทัณฑก็
อุตสาหมาหาเราเลย เราก็เห็นใจเลยตามไปดู ดูแลวก็ตกลงทันท ีเอาเลย เปนอยางน้ันละ 

นี่ละเงินที่เขาไมไดหมดมันเปนอยางนี้ แยกทางโนนแลวแยกทางน้ี เขาทองคําจริง 
ๆ จึงเขาไมไดมาก สิ่งที่จําเปนที่จะชวยเหลืออยูในเมืองไทยของเรา ท่ีเรียกวาเปนก่ิงเปน
กานก็คือโรงพยาบาล สําคัญมากนะ คนเจ็บไขไดปวยเขาไปโรงพยาบาล เปนคนจนตรอก
จนมุม ตองไดอาศัยลมหายใจของหมอ ทีนี้หมอไมมีเครื่องมือก็กาวไมออก น่ีซีมันสําคัญ 
ว่ิงมาหาเรา เราก็ให ๆ โรงพยาบาลเวลาน้ีก็ ๒๐๐ กวาโรงแลว โรงพยาบาลพิสดารมาก ทั้ง
เครื่องไมเครื่องมือ ทั้งตึก ทั้งรถราอะไรทุกอยาง บางทีซื้อที่ให ถาที่ไมพอ พอที่จะซื้อได 
เขาขายให เอา ซื้อเอา ๆ บางทีก็ซื้อใหหมดทั้งที่โรงพยาบาลหมดเลยก็มี ยกเอาเลย คือที่
เดิมมันแคบ สมควรท่ีจะเปนโรงพยาบาลตอประชาชนจํานวนมากอยางน้ีตอไป เมื่อที่อื่น
พอมีไดอยู หาซื้อที่อื่นให ยกขบวนไปเลย ซื้อที่ใหหมด อยางนั้นก็ม ี จึงวาโรงพยาบาลน้ี
พิสดารมากนะ มากจริง ๆ  

ตะกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องการโอนเงิน เพราะเราจะไปน้ันมาน้ีกลัวจะไมทัน จะรีบโอนไป
ทางภาคใต ภาคใตเวลาน้ีมีอยู ๒ โรง ใหพระดูแลทาน ที่ใดไกลเราไมอาจจะไปไดก็มอบให
พระ พระก็พระลูกศิษย ทางภาคใตก็ลูกศิษยไปอยูทางโนน ก็มอบเปนภาระใหดูแลโรง
พยาบาล โรงไหนท่ีเราไดตกลงกับเขาเรียบรอยแลว ก็มอบใหพระ ๆ เปนผูดําเนินงาน
แทนเรารอยเปอรเซ็นตเลย ทานวาอยางไร ทานวาตัดออกหรือเพิ่มเขาอะไร มอบทานเปน
รอยเปอรเซ็นต เราเปนคนจายเงิน ๆ เทาน้ันเอง เวลาน้ีทางภาคใตก็กําลังหนุน ใหรออยูก็
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มีเพราะมันหลายดานหลายทาง เราไมไหว อันไหนที่พอรอไดใหรอเสียกอน พอไดแลวก็
ยอนกลับมาอีกอยูอยางนั้นแหละ เราชวยโลกเราชวยจริง ๆ 

แลวก็หลวงตาน้ีพูดจริง ๆ ในทามกลางแหงการโจมตีของพวกสัตว วาอยางน้ันเลย
ละ ท่ีเลวรายท่ีสุดในเมืองไทยเรา มีสัตวที่เลวรายที่สุดแฝงอยูในเมืองไทยเพื่อทําลายทั้ง
ชาติและศาสนาอยูในน้ี ท่ีมาโจมตีหลวงตาวาบรรดาพ่ีนองท้ังหลายบริจาคใหเพ่ือชวยชาติ
เขามาหาหลวงตา คนท้ังประเทศเงินบริจาคผานเขามาหาหลวงตาน้ี บอกวาหลวงตาน้ีเอา
เขาพุงตัวเองหมด เปนคําอยางน้ีนะ ทีน้ีกับเราทําเองน่ีนะ คือเราอานเราน้ีละเอียดลออมาก
ทีเดียว แลวพวกเราซุมซาม ๆ เขามา มาโจมตีตึงตังโดยไมไดเหตุไดผลอะไรเลยวา เงินที่พี่
นองท้ังหลายบริจาคมาหลวงตาเอาเขาพุงหลวงตาหมด วาอยางน้ันนะ  

น่ีเราฟงไมไดเลย คือไมมีเหตุมีผลกลไกอะไร ตั้งหนาตั้งตาทําลายทั้งชาติทั้งศาสนา
อยางแหลกเหลวไป โดยเจตนาลวน ๆ เจตนาราย เพราะเราทํา เราทําดวยความบริสุทธ์ิใจ 
เรายกน้ิวไดเลยขนาดน้ีนะทานผูวา ยกน้ิวไดเลยวาแมแตบาทหน่ึงฟงซินะ เราไมเคยเขาไป
แตะตองเงินจํานวนเหลาน้ี เราเปนผูควบคุมเองท้ังหมด คิดดูซิวาเงินน่ีหลวงตาบวชมาไม
เก่ียวของกับเงินเลยนะ ตัดขาด ๆ ตลอด ทีนี้พอชาติบานเมืองมีความจําเปนขึ้นมา มันก็
ตองเกี่ยวกับการเงิน ทีน้ีการเงินเขาบริจาคเขามาน้ี เราจะใหใครเปนคนรับแทนเรา เราไว
ใจใคร ก็เมื่อเราไมไวใจใครแลวเงินนี้จะตองรั่วไหลแนนอนไมมากก็นอย ตกลงก็เลยได
เปนเจาของบัญช ีคิดดูซ ิคือตัดขาดขนาดนั้นละ จึงตองเปนเจาของบัญชีเพื่อรักษาความรั่ว
ไหลแตกซึม ใหไดสมบูรณแบบตามเจตนาของพี่นองทั้งหลายที่มุงหมายตอเรา เช่ือตอเรา
แลวมอบถวายเขามาแลว ใหไดทุกบาททุกสตางคออกทําประโยชนใหโลก 

เพราะฉะน้ันจึงวาแมบาทหน่ึงเราไมเคยมี ที่จะเปนเจตนามัวหมองกับเงินพี่นองทั้ง
หลายน้ี แนใจขนาดน้ัน เพราะเราทําดวยความเมตตาสงสารลวน ๆ ถึงขนาดที่วารองโกก
เลย เราสะเทือนใจมาก ถึงเมืองไทยเราจะลมจมเมื่อ ๓-๔ ปผานมาน้ี ถึงขนาดเรารองโกก
เลยเทียว เอา หลวงตาจะชวยวาอยางน้ัน นั่นละตั้งแตบัดนั้นมา เอาจริงเอาจังตลอด เงิน
ทุกบาททุกสตางคเราเปนผูควบคุม เปนผูส่ังเก็บส่ังจายแตผูเดียว คือบัญชีเขาในธนาคาร
หลวงตาเปนเจาของหมดเลย เงินบริจาคมาเทาไรใหรับได ๆ ๆ เขาได ๆ แตเวลาถอนเรา
เปนคนเซ็นถอนแตผูเดียว เพราะฉะนั้นมันถึงบริสุทธิ ์ แลวจะมาวาเราเอาเงินพ่ีนองท้ัง
หลายเขามาพุงหมดน้ีมันฟงไมไดเลยนะ อานออกทีเดียว น้ีหมดสภาพความเปนมนุษย 
ถาเปนพระก็หมดสภาพความเปนพระ ต้ังหนาต้ังตาทําความเลวรายตอชาติตอศาสนา
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ตอผูทําดีท้ังหลายเปนอยางมาก อยางเห็นไดชัดเจนเลย วาอยางน้ีเลย หลวงตาเชื่อตัว
เองขนาดนั้น 

หลวงตาอยูในทามกลางส่ิงเลวรายท้ังหลายน้ีหลวงตาก็ไมหว่ัน เพราะเหตุวาเรา
บริสุทธ์ิของเราเต็มเหน่ียว ๆ เหมือนธนบัตรจะเปนใบละรอยก็ตาม ธนบัตรปลอมมัน
จะเต็มท่ัวแผนดินก็ตาม เทาภูเขาท้ังลูกก็ตาม ธนบัตรของเราที่เปนธนบัตรจริงแลก
จริงน้ีหน่ึงรอยบาทผานไดหมดเลยเขาใจไหม ธนบัตรของจริงรอยบาทนี้ผานไดหมด 
ของปลอมลมเหลวไปหมด เปนอยางน้ัน อยางน้ีแหละ เราธนบัตรรอยจริงชวยประเทศไทย
เรา เราไมมีอะไรเลย เปนอยางน้ันละ จึงไดเรียนใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ เวลานี้ก็คงจะพา
กันเชื่อกันบาง ไมเชื่อก็แลวแต ก็เราเช่ือเราแลวน่ี ใครจะมาเช่ือไมเช่ือเราไมสําคัญใชไหม 
เรามุงทําประโยชนตอชาติไทยของเราอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงขนาดรองโกก รองนี้ไมใช
รองธรรมดานะ กระเทือนเอามากทีเดียว  

เหอ เมืองไทยเราน้ีปูยาตายาย บรรพบุรุษพาถอพาพายมาน้ี ตะเกียกตะกายมา 
สงบรมเย็นไมคอยมีเรื่องมีราวอะไร บึกบึนกันมาอยางนี้ก็พอเปนพอไปตลอดมา ไม
ปรากฏเร่ืองราวท่ีเปนอยูเวลาน้ีเลย เปนเวลาน้ีคือวาเมืองไทยกําลังจะจม เราตองใหไดนะ 
หลวงตาเอาจริงเอาจังมากนะ ออกจากนี้ใหเขาคลังใหญ อะไรติดหนี้เขาเทาไร ๆ ไปสืบ
ทราบออกมาจนหมด ติดหนี้เมืองนอกเขานะ ยิ่งเพิ่มเขา ๆ มันยิ่ง แหม จะสลบไสลเรา ถา
อยางน้ีแลวจม ถึงขนาดน้ันนะ ถาอยางน้ีแลวจม ถาเราไมรีบดีดรีบด้ินต้ังแตบัดน้ีแลวจม
แน ๆ ชาติไทยเราจะมาถึงจุดนี้จุดจมจะวาไง เราก็พูดทันทีเลยวา เอา ถึงจะมากจะนอยก็
ตามเวลาน้ีถาหากวาเปนเหย่ียวใหญนะ เขาก็เพียงกางเล็บอยูนี ่เราเทากับหัวหนู 

คนไทยทั้งชาต ิ ๖๒ ลานคนเทากับหัวหนูท่ีเหย่ียวใหญมันจะกําเอา คือเขาเปนเจา
หน้ีเรา เจาหน้ีเราขนาดไหนน่ันละเขากําทีเดียวหมด ไหนเอาหน้ีของขามาวาอยางน้ีคําเดียว
เทาน้ันใชไหม กําหมดเลย แตนี่เขายังไมกําเขายังกางเล็บ เอา ใหรีบด้ินเราพอด้ินไดแบบ
ไหน ดิ้น เอา ดิ้น ๆ นี่ละเรื่องราวมันถึงไดพอเปนพอไป  

ทีนี้สรุปมาจนกระทั่งทุกวันนี ้ เมื่อวานนี้ก็ไดพูดกันอยู ทานนายกทานบอกวา จะใช
หน้ีเขาใหเปนระยะ ๆ น่ีวายังไง เอา แปลการตูนใหฟงหนอย ลองแปลใหฟงซิ น่ีละหลัก
ฐานพยานมันมีอยู 

โยม อันน้ีเปนการตูนนะครับ นายกทักษิณจะใชหนี้ ไอ เอ็ม เอฟ เปน ๓ ระยะๆ 
ละ ๒ เดือน รวมทั้งหมดเปน ๔,๘๐๐ ลานดอลลาร นี่บอกวา เอาเงินคืนไป เอาความเปน
ไทคืนมา อันนี้เปนเหมือนชาวไทยประชาชนโดนโซตรวน ลามโซ เปนหน้ีเขา 
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หลวงตา หน้ีเขามัดคอเห็นไหมละ เวลานี้นายกเรากําลังแกโซออกจากคอของคน
ไทยเราทั้งประเทศ เห็นไหมนี่ดูเอา เอา อันนี้เอาไปเอาไทคืนมา น่ัน เห็นไหมละ น่ีกําลัง ก็
คอยบึกบึนกันมาอยางนี้ ไดมาขนาดน้ีแลววาไง ที่อยูในอุงเล็บของเรา เวลาน้ีเราช่ืนชมยินดี
ท่ัวหนากันแลวดวยความรักชาติ ดวยความเสียสละของพ่ีนองชาวไทยแลวรวมหัวกัน ถึง
ขนาดท่ีวาจะใชหน้ีใหหมดเทาไร  

โยม ทั้งหมด ๔,๘๐๐ ลานดอลลารครับ 
หลวงตา ดูเหมือนวาจะจายใหเปนระยะ ๆ  
โยม ระยะละ ๒ เดือนคร้ัง ภายใน ๖ เดือนใหหมด  
หลวงตา ๒ เดือนจายคร้ังหน่ึง ๆ แลวก็ผานไปได เวลาน้ีเงินเรามีอยูแลว ถึงจะจาย

ทีเดียวหมดเลยก็ได ฟงซินะ นี่จะจายใหพอเหมาะพอดี เรียกวาเรามีอยูแลวจะจายเด๋ียวน้ี
ทั้งหมดก็ไดแลว น่ัน แตน้ีจะทําเปนระยะ ๆ เรียกวา ราบร่ืนกวากันก็เปนเร่ืองของนายก
ทานพิจารณา ทานสุขุมมากนะ ควรชมเราตองชม นายกคนน้ีท่ีเราผานนายก เราไมได
ตําหนินายกผูใดคนใดละนะ เราดูตามเหตุตามผลมา แตเวลาน้ีปรากฏวานายกรัฐ
มนตรีเราคนปจจุบันรูสึกวาเดนมาก ความสุขุมรอบคอบรูสึกวาละเอียดลออ เขากันได
กับธรรม ๆ คือเอาธรรมวัดนะ เราเอาธรรมวัด เราไมไดยกโทษเฉย ๆ มายกยอเฉย 
ๆ นะ เราเอาธรรมเขาเทียบ ๆ ธรรมเปนความถูกตองแมนยําทุกอยาง น่ีรูสึกวาราบร่ืน
มา ไมนานนักทานก็จะเอาเงินใชหน้ีเขา เอา เอาหนี้ไปเอาไทกลับมา ก็อยางนี้แหละ เบาใจ
ไหมละ 

ระยะ ๓ ป ๔ ป ท่ีเราชวยชาติบานเมืองของเรามา จะใชหน้ีใหหมดเด๋ียวน้ีก็ไดเลย 
แตทานไมทําทานกะใหพอเหมาะพอดี หน้ีระยะ ๓ เดือนจึงจะใชใหหมด เรียกวาหน้ีท่ีเขา
อยูกับเราก็เรียกวาหมดแลว น่ีเราตัดน้ิวมัน ตัดเล็บอุงเล็บเหย่ียวน่ันเขาใจไหม ตัดมันออก
ดวยมีดของเรา เอาหน้ีไป เอาไทกลับมา เห็นชัด ๆ อยางนี้ น่ีกําลังแหงความรักชาติความ
สามัคคีพรอมเพรียง มีมากมีนอย เอา หนุนกันเขาไปเลย เราก็เห็นชัด ๆ อยางนี้ มีแต
ความฟนฟูข้ึนเปนลําดับ ๆ นับต้ังแตตางคนตางรูเน้ือรูตัวแลวตางคนตางชวยชาติบาน
เมืองมา ก็เห็นอยางน้ีแหละ ทางไหน ๆ ก็เปนไป ๆ มาบทสุดทายก็คือวา เราจะใหเมือง
ไทยเราเต็มตื้นดวยความพอใจทุกอยางดวยน้ําหนักทองคํา ๑๐ ตัน และดอลลารเราก็แน
ใจแลววาไมตํ่ากวา ๑๐ ลาน ไดนี้พอใจเลย 

ขอใหพี่นองทั้งหลายทุก ๆ ทานท่ัวประเทศไทยเรา ตางมีแกจิตแกใจของเราใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ใหดูผลท่ีผานมาแลวน้ีเปนประโยชนมากนอยเพียงไร เม่ือเราดําเนินอยางน้ี
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แลวจะผานไปไดโดยไมมีปญหาอะไรละ รอเวลาเทาน้ันเอง วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้เสียกอน น่ี
ละเห็นชัดอยู ดูซิโซ เขาทําเอาไว อูย นาสลดสังเวชนะ เมืองไทยถูกลามโซ โซมัดคอ 
ๆ ไว ลวนแลวต้ังแตพวกเขียนกฎหมายท่ีมัดชาติก็มี มัดคอก็มี อยูในน้ีดวยกันหมด
เลย เวลาน้ีแกออกท้ังทางดานกฎหมาย กฎหมายคือกฎหมอยเขาใจไหม มันมาพันคอ
เรา เวลาน้ีกําลังแกออกอันน้ี แลวหน้ีสินก็หามาหนุนเขาแลวน่ี  

นี่ละที่หลวงตาไดชวยชาต ิ หลวงตาชวยดวยความภาคภูมิใจจริง ๆ คือไมมี
อะไรในจิตเลย คิดดูต้ังแตบาทหน่ึงท่ีเราจะไปหยิบเอามาดวยเจตนามัวหมองไมมีเลย 
เราจะพิจารณารอบคอบทุกดานทุกทาง จายมากจายนอยทุกสิ่งอยางแลว เอา เซ็นจาย ๆ 
ใหตามเหตุตามผลเราไมทําสุมส่ีสุมหานะ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวารั่วไหลแตกซึมไปไหน
เลย เงินจํานวนมากท่ีพ่ีนองท้ังหลายบริจาคมาน้ี ไมไปไหนเลยเพราะเราเปนผูควบคุมการ
เงินแตผูเดียว ดวยความอิ่มพอของเราดวย เราไมหิวโหยกับอะไรท้ังหมดเลย มีแตที่จะให
ชาติบานเมืองของเราอยูเย็นเปนสุขท่ัวหนากัน ดวยอํานาจแหงชาติและศาสนาอุมชูกัน ทั้ง
แขนซายแขนขวาหนุนกันเขา เวลาน้ีก็ท้ังแขนซายแขนขวา แขนหนึ่งก็ทางบานเมือง อีก
แขนหน่ึงก็ทางศาสนากําลังหนุนกันเขาตลอดเวลา แลวก็คอยฟนฟูขึ้นเรื่อย ๆ อยางนี้ 

หลวงตาทุกขลําบากก็ทนเอาอยางนี้ละ วันท่ี ๑๐ นี้ก็จะเดินทางไปภาคตะวันออก 
ไปจันทแลวก็ตระเวนกลับมาจนกระทั่งถึง ชลบุรี ราชบุรี เขากรุงเทพฯนะ แลวก็มา
กรุงเทพฯ จุดอยูที่นั่น เอาตระเวนอีกนะไปตามที่นิมนต จนกวาจะไดกลับดูเหมือนเปนวัน
ที ่๒๐ มั้ง (๒๒ ครับ) โนนนะ ตั้งแตวันที่ ๑๐ ไป กวาจะไดกลับก็วันที ่๒๒-๒๓ กลับมา
ถึงวัด ไมไดอยูนะ ตอนไปนี้หมุนติ้ว ๆ เลย จากนั้นพอวันที่ ๒๕ โนนทางรอยเอ็ด ไปอีก 
หลายจังหวัดอยูตามน้ีเราทนเอา เรียกวาเราทนแสนทนก็คือคราวน้ีแหละ คราวของเราเปน
อันดับหน่ึงแลว คราวท่ี ๒ น้ีเปนอันดับท่ี ๒ ตอมา แกงหมอใหญตองยกกันอยางหนัก มัน
ใหญน่ีมันไมใชอันเดียวเหมือนเรายกเรา นี้ยกคนทั้งชาติหนักก็ทนเอา ก็คอยเปนไปอยางนี้
แหละ มีเทาน้ันละ ทีน้ีจะใหศีลใหพรนะ 
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