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[กอนจังหัน] 

 ถาเปนประโยชนสวนรวมแลว โอยหลวงตารักสงวนมากนะ เพราะเปนหัวใจของ
ชาต ิ อวัยวะของชาติทั้งหมด เราตองรักสงวนทั้งหมด อะไรถาเปนของกลางของสวนรวม 
เราไมแตะนะ เรารักสงวนเปนอยางง้ันเปนประจํา  
 เม่ือวานซืนน้ีก็ไปเทศนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร พักเมื่อวานนี้ก็ไปดานแลวขึ้นเขา 
วันน้ีก็ไปลพบุรี วันตอไปก็ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งวันกลับ ดูเหมือนมีวางวันหน่ึง คือวันที ่
๒๒ วาง วันท่ี ๒๓ ก็กลับ วันท่ี ๒๔ พัก วันท่ี ๒๕ ไปรอยเอ็ด เทศนไมหยุด แกเทาไรย่ิง 
โอย ไอเรื่องคนแก สัตวแกน่ี ปลดเกษียณ พระแกเทาไรยิ่งใชดีไมมีปลดเกษียณ 
 พ่ีนองท้ังหลายกรุณาทราบท่ัวหนากันนะ ที่หลวงตาดีดดิ้นอยูตลอดเวลานี ้หลวงตา
ทําเพื่อพี่นองทั่วประเทศนะ ขอใหเขาใจตามน้ี หลวงตาไมมีอะไร โลกธาตุน้ีเราปลอยหมด
ทุกอยางแลวไมมีเหลือ พูดใหเต็มยศ เหลือแตบรมสุขที่เปนผลจากความตะเกียกตะกาย
มาแทบลมแทบตายเทาน้ันเต็มหัวใจเรา เปนที่พอใจตลอดอนันตกาล นี่ก็เปนหวงพี่นองทั้ง
หลาย ดีดทางนูน ดิ้นทางนี้ ขอใหพิจารณาใหดีนะ เมืองไทยเปนเมืองของเราทุกคน รับผิด
ชอบทุกคนนะ ขอใหอุตสาหพยายาม อยาคิดไปวาหลวงตาบัวน้ีกวนบานกวนเมือง มันพวก
บา วาง้ันนะ คนหน่ึงลากเข็นจนแทบเปนแทบตายไมไดดู ทั้งวันทั้งคืน  
 ฟงซิ เทศนมาน้ี ๕ ป กี่กัณฑ นับดูซิพี่นองทั้งหลาย หลวงตาก็เปนหลวงตา ป.๓ 
เทาน้ัน มันทําไมเทศนเอาพิลึกพิลั่น ๕ ปนี่ วันหนึ่งสามกัณฑสี่กัณฑก็มี เทศนอยูตลอด
เวลาจนกระท่ังบัดน้ี เทศนสั่งเทศนสอน เทศนอบรมเพื่อใหพยุงจูงตัวเอง จูงชาติบานเมือง
ของเราใหเขาสูความสงบรมเย็นท้ังศีลท้ังธรรม ทั้งวัตถุเครื่องอาศัยภายนอกภายใน ใหมี
ความสมบูรณพูนผลแลวก็เปนสุขมนุษยเรา ในโลกน้ีอยูดวยกันก็ใหอยูดวยความสมบูรณ
พูนผลเปนสุขสงบเย็นใจ ไปโลกหนาก็สงบเย็นใจดวยอํานาจแหงบุญแหงกุศลท่ีเราบริจาค 
เราบริจาคทานเพ่ือชาติดานวัตถุ เปนบุญกุศลในดานการใหทานของเรา ไมไดเสียหายไป
ไหน 
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 ขอใหพี่นองทั้งหลายคิดใหดีนะ เวลาน้ีเปนเวลาท่ีหลวงตาไดอุตสาหพยายามชวย
ชาติบานเมืองดวยการพิจารณาเต็มหัวใจแลวถึงออกแตละดาน ๆ เราไมไดทําสุมส่ีสุมหา
นะ ขอใหพิจารณาใหดีทุกคน ๆ ชาติไทยเรา ถึงเวลาเด็ดใหเด็ด อยาออนอยาแอ อะไรก็
ออน ๆ แอ ๆ ไมเปนหนาเปนหลังอะไรเลย แลวก็มีแตกิเลสกลืนเอา ๆ ไปท่ีไหนเห็นแต
กิเลส ความทอแทออนแอ ความไมเอาไหนกลืนคน แลวกลืนคนไทยเราน้ีแหละ จะไปกลืน
ใคร เวลาควรจะเขมแข็งใหเขมแข็งซิ เวลาออนก็ออน เหมือนนักมวยเขาขึ้นตอยกัน เวลา
ข้ึนเวทีแลวฟดเต็มเหน่ียวเลย ถาลงมาแลวก็เปนคนธรรมดาเหมือนเรา ไมรูวาใครเปนนัก
มวย มันตองมีจังหวะจะโคน  
 เวลาเราถึงข้ันเขมแข็งเราตองเขมแข็ง ทั้งกิจสวนตัว ท้ังสวนรวม ทั้งเพื่อชาติบาน
เมือง ตองคิดแยกคิดแยะซิ จะมาคิดต้ังแตความสุกเอาเผากินไมเปนหนาเปนหลังอะไรนะ 
พากันจําใหดี เราอุตสาหพยายามแลวเวลาน้ี อายุน่ีทานท้ังหลายก็ทราบแลว กาวเขา ๙๐ 
ได ๕ เดือนน้ีแลว พระขนาดน้ีไปเทศนท่ีไหนทานท้ังหลายเคยเห็นไหม น่ีอุตสาหพยายาม
เทศนตลอดมา วันน้ีตอนบายสามโมงก็จะเทศนท่ีจังหวัดลพบุรี กลับมาก็มืด 
ตะเกียกตะกายไปแลวขึ้นบนธรรมาสนเทศนอีก ลงมาก็ตะเกียกตะกายมาอยางนี้ เพื่อใคร 

ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบ เราหมดทุกอยางแลวท่ีจะเพ่ือเรา ไมมี เชน อยางการขบ
การฉัน พี่นองทั้งหลายเอามาใหนี ้ เราฉันลงไปก็เพื่อเยียวยาธาตุขันธที่จะทําประโยชนให
แกโลกเทาน้ัน ที่จะเพื่อประโยชนแกเรา เราไมมี เราบอกตรง ๆ นี่ละธรรมของพระพุทธ
เจาพูดอยางตรงไปตรงมาอยางนี้ น่ีละภาษาธรรม ไมมีตลบตะแลงตมตุนใครใหลมจมนะ 
ภาษาธรรมเขาเรียกวาขวานผาซาก ผาหัวกิเลส ไมไดผาซากคนนะ เวลาเด็ดตองเด็ดซิ 
ธรรมไมเด็ดทันกิเลสไดยังไง ถามีกิริยาตางๆ มาใหกิเลสเหยียบเอาแลว น่ีทานดุทานดา  
จะใหหมอบกับกิเลสกราบกิเลสเหรอ ถึงจะเปนความสวยงาม กิเลสข้ีรดหัวง้ันเหรอถึงจะวา
ความสวยงาม มันสวยงามเปนสวมเปนถานของกิเลสข้ีรดหัวตางหาก ข้ีรดหัวกิเลสบางเปน
ไร ใสปวะ ๆ ๆ เลย อะไรไมดีปดปุบ ๆ นี่เขมแข็งอยางงั้นซ ิ 

ธรรมทานเขมแข็ง อะไรไมดีปดออกเลย อะไรดีกวานเขามา มีกําลังในทางชั่ว ชั่ว
ตลอดไป แสดงความช่ัวมากเทาไรผลเปนฟนเปนไฟเผาไหมโลกดินแดนใหเปนเถาเปน
ถานได นี่พลังของกิเลส มันรุนแรง ความผาดโผนความเขมแข็งของกิเลสทําโลกใหฉิบหาย
ได ทีนี้กลับตรงกันขาม ความเขมแข็งของธรรมอุมตัวเอง อุมสวนรวม อุมชาติบานเมืองได 
มันตางกันนะ กําลังมันมีดวยกัน กําลังความช่ัวทําเทาไรย่ิงช่ัว กําลังความดีทําเทาไรยิ่งด ีย่ิง
เพิ่มความดีเขาไป ทําไมจึงใหกิเลสมันดูถูกเหยียดหยาม เหยียบยํ่าทําลาย หาวาผิดไปหมด 
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แตกิเลสมันทํายังไงก็ถูกไปหมด มันยอมกิเลส กราบกิเลส สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ตัวอยางคือ
พระสงฆสาวกที่ทานพาดําเนินมา เลยไมมีนะ มันมีตั้งแตกิเลส สรณํ คจฺฉามิ เต็มบานเต็ม
เมืองนะเวลาน้ี พากันจําเอา 

เราพูดทุกแบบเลย ไมมีอะไรมาผานหัวใจน้ีเลย ใครจะมาถือเอากิริยาอันน้ี ๆ แบบ
โลกไปขยี้ขยํามูตรคูถ คือหาวาอยางงั้นอยางงี้ไป มีแตเรื่องต่ํา อันนี้ไมไดพูดเรื่องต่ํา มีแต
พูดเรื่องสูง ๆ มันก็เขากันไมไดซ ิไมวาพูดดุ พูดดี พูดเลน พูดจริง มันมีธรรมแทรก ๆ ๆ 
อยูในน้ัน ออกมาจากความเมตตาลวน ๆ  

ไดเวลาแลว ใหพร พระหิวขาวแลวนะ 
[หลังจังหัน] 

เคยมาฟงเทศนที่กุฏิหลวงตาทุกวัน ๆ ในเวลาเย็น ๆ วันน้ีกวาจะกลับจากลพบุรีมา
นี่ก็ไมแน อาจหาหกทุมก็ทราบไมได ถายังไมอยากมานั่งถือจานงวงนอนใหจานหลุดมือ ไม
มาก็ได ถาจะมาแบบน้ันก็แลวแต  

พ่ีนองท้ังหลายเร่ืองการชวยชาติของเราอยาใหจืดจางภายในจิตใจนะ การชวยชาติ
เราใหแนนหนาม่ันคงข้ึนเร่ือย ๆ ดวยความเขมแข็งของเราทุกคน การจับจายใชสอยก็ขอ
ใหพี่นองทั้งหลายรูจักประมาณความพอดิบพอดีบาง อยาใหสุรุยสุรายจนเกินไป ถึงกับวา
จะดูไมไดนะเวลานี้ น่ีก็เปนความเสียหายของชาติเราเหมือนกัน ความประหยัดมัธยัสถเปน
ความหนุนชาติของเราใหแนนหนาม่ันคงย่ิงข้ึน แตความสุรุยสุรายไมรูจักประมาณในการ
กินอยูใชสอยนี้เสีย เสียมากนะ ใหพากันคิดทุกอยาง ธรรมทานสอนตรงไหนจะไมผิด เราผู
ที่คอยฟงเสียงอรรถเสียงธรรม ใหพยายามปรับปรุงแกไขตัวเอาเองเขาสูธรรมแลวจะคอยดี
ขึ้น เราจะคอยใหกิเลสพาดีอยาหวังเลยนะ ยิ่งดีดยิ่งดิ้นเทาไรยิ่งพันเขาไปเหมือนลิงทอด
แหน่ันแหละ 

ในนิทานลิงทอดแหเราก็เคยไดอานต้ังแตสมัยเราเปนนักเรียน มีอยูในบาลีนูนนะ 
อยูในชาดก จึงไปเจอทานถอดออกมาจากชาดก มาเปนหนังสือ นิทานอีสปบาง ธรรมจริยา
บาง ต้ังแตเราเปนนักเรียน อานเวลาเรียนหนังสืออยู ทีน้ีเวลาเราบวชเราไปอาน ที่ไหนได 
มันอยูในชาดก ไมใชธรรมดานะ ทานถอดออกมาเปนคติเครื่องสอนพวกเรา อยางท่ีวาลิง
ทอดแหนี่ก็เหมือนกัน พวกเราอยาใหเปนลิงทอดแหนะ นิทานทานมาสอนแลว สอนคน
ไทยเรา สอนมาต้ังแตเราเปนเด็ก ทานสอนเปนคติเคร่ืองเตือนใจ เห็นไหมบรรพบุรุษของ
เรามีความเมตตาสงสารกุลบุตรสุดทายภายหลัง สอนมาเร่ือย ๆ ใหเปนคติเคร่ืองเตือนใจ 
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เราผูเปนกุลบุตรก็ควรจะรับอรรถรับธรรมทานไวเปนคติเคร่ืองเตือนใจตัวเอง และ
สอนลูกหลานตอไป เห็นเขาทําอะไร ๆ ก็เอาเยี่ยงอยางเขามาละซ ิคนไปทอดแห ลิงอยูตน
ไมมันก็ด ู เห็นคนทอดแห พอเขาปลอยแหเทานั้นลิงก็ไปควาแห โดดลงมาจากตนไมมา
ควาแห มันจะทอดหาปลาเหมือนคนน่ันแหละ แหเลยพันลิงตาย จมน้ํา นี่แหละที่มันไมใช
วิสัย ไปทําถึงขนาดตัวตายเลย นี่อะไรที่ไมใชวิสัยแหงความถูกตองดีงามแลวอยานํามาใช 
ความถูกตองดีงาม ทานวาเปนวิสัย เปนคติอันดีงามควรนํามาใช ใครเปนคนดิบคนดีใหถือ
เอามาเปนคติตัวอยางเพื่อพร่ําสอนตัวของเรา แลวแกไขตัวของเรา น่ีเรียกวาเปนคติอันดี 

อะไรไมดีใหปดออก ๆ อยานํามาสนิทติดจมกับเรา เราจะเปนแหพันลิง ลิงพันแห
เขาไปละนะ ใหระมัดระวัง เพราะการกินอยูใชสอยนี้รูสึกเราจะฟุงเฟอมากอยูในเมืองไทย
ของเรา ตามธรรมดาเมืองไทยเราเปนเมืองอูขาวอูน้ํามาตั้งแตบรรพบุรุษของเรา ไมเคยมี
ความเดือดรอนวุนวายกับการอยูกินใชสอยตลอดมา เวลาน้ีส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนเคร่ืองลอลวง
อะไรก็แลวแตเถอะ มันเราตาเราใจ เราทุกอยาง แลวทําใหเราเพลินไปตาม ๆ กัน อะไร
ผานเขามาเลยกลายเปนของดี เพราะไมเคยเห็น อันนั้นก็ด ีอันนี้ก็ด ีเงินควาออก ๆ ควาใน
กระเปา ควาไปความากระเปาก็แฟบ หัวใจยังอยากอีก น่ีแหละทําใหเสียแลวนะ 

ขอใหพี่นองทั้งหลายใชความอดทนบาง การจะปฏิบัติตัวใหเปนคนดีเพ่ือความ
แนนหนามั่นคงตองใชธรรมะ ธรรมะตองถูกตานทานจากกิเลส กิเลสมันอยากเอาไปใช 
ทีน้ีธรรมะวาไมสมควร อันนี้ไมควรที่จะซื้อ อันนี้ไมสมควรที่จะเอา น่ีธรรมะทานเตือนบอก
วาไมสมควร แตกิเลสมันดื้อมันจะเอา น่ีละมันตานทานกัน เราก็หักหามไมใหทํา กิเลสก็จะ
เอา น่ีละมันตานทานกัน จึงวาอดทนเอาบางนะ ทนตอกิเลสมันตานทานเรา ไมทนไมไดนะ 
ตองอุตสาหพยายาม นี่ก็เอามาเปนคติใหพี่นองทั้งหลายฟงไดด ี 

พระที่ทานปฏิบัติอยูในปาแลวก็เขากันได น่ีละนิสัยท่ีเปนอรรถเปนธรรมดวยกัน ไป
ภาวนาอยูในปา ไปไดอาหารด ี ๆ มาตามความนิยมของโลกที่ยอมรับกัน อาหารดีขนาด
ไหน ไมดีขนาดไหนมันก็รูดวยกันทุกคน เวลามาแลวเห็นอาหารดีขยับใสเลย มันขยับใส
อาหารดี ๆ ประหนึ่งวาตําหนิสิ่งไมดีพรอมกันไปในตัว พระทานก็รู “มึงเกงขนาดนี้ ยังไม
ไดกินมันโดดใสกอนแลว” ทานเลยเอาอาหารท่ีดี ๆ น้ันไปใสบาตรคนอ่ืน ทานไมเอา ทาน
ไมเสริม ก็ของดีตองการตองชอบใชไหม ทานทําไมถึงหักเอา พระกรรมฐานทานมักทรมาน
ทานอยางน้ัน มีอยูท่ัวไปสําหรับวงกรรมฐานแลวเปนพ้ืนเพ มักดัดเจาของอยางงั้น 

เวลาอาหารดี ๆ แลวจิตมันขยับ ๆ นี่ยังไมถึงไหนก็จะโดดกินกอนแลว ของนี่ยังไม
ถึงบาตรเลย เห็นมองอยู เอาอีกแลว ขยับแลว ไดมาปบทานก็เลยไปใสบาตรองคอื่น อันดี 
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ๆ ทานไมเอา น่ีเรียกวาดัดความโลภของเจาของ แลวความเปนธรรมก็มีข้ึนมา ทีนี้อยางนี้
เราดัดได อยางอื่นเราพยายามดัดอยางเดียวกัน ดัดไปดัดมามันก็เคยตอนิสัย กิเลสที่ฝน
เรา ๆ มันก็ไมรุนแรง ตอไปความดีของเราก็กาวขึ้นสะดวก ๆ ความเลวนั้นก็คอยออนตัว
ลง นี้เกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรม ดัดแปลงตัวเอง ตานทานส่ิงไมดีท้ังหลายอยาใหเขามา
ใกลชิดตัวเรา ใหพากันระวัง ส่ิงเหลาน้ีจําเปนมากท่ีเราจะตองปฏิบัติ สมช่ือสมนามวาเรา
เปนชาวพุทธ  

คําวาพุทธศาสนาคือคําสอนเครื่องดัดแปลงใหดีงามทุกอยาง ผลก็คือความสงบเย็น
ใจสําหรับประชาชน ถาเปนธรรมะสูงกวานั้นหลุดพนจากทุกขดวยอํานาจแหงธรรมนี้ทั้งนั้น
แหละ เร่ืองกิเลสเราไมเคยเห็นในท่ีไหน ๆ วาพาคนใหไดรับความสุขความเจริญ มีแตพา
คนจมทั้งนั้น ถาด้ินกับมันเทาไรย่ิงจม ไมมีวันฟนขึ้นมาไดเลย ก็ขอใหพี่นองชาวพุทธเราได
พิจารณารูเน้ือรูตัวบางนะ อยาปลอยเนื้อปลอยตัว การอยู การกิน การใชการสอย ขอใหรู
จักประมาณทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรา เพราะเราเปนผูรับผิดชอบในการไดการเสีย
ทุกอยาง  

ถาเรารอบคอบเราก็ไมเสียมาก สิ่งที่ไดมาก็เปนผลเปนประโยชน ดวยเหตุผลคือ
อรรถธรรมเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจหรือเตือนใจของเราเสมอ เราอยาปลอยตามนิสัย 
นิสัยน้ันมันเปนกิเลสฝงใจนะ เอา เราตองการอะไรก็เอาตามความตองการ ๆ เลยเปนนิสัย
ไปเลย ทีนี้ก็ไหลไปเลยทางต่ํา ไมมีการยับยั้งไดเลย เพราะเราไมเคยยับย้ัง เมื่อมีธรรมเขา
ไป นําไปปฏิบัติแกไขดัดแปลง เชนอยางพระทานมาปฏิบัต ิ เห็นตัวอยางอยางชั้นเอกของ
ศาสดาเอกของเรา พระพุทธเจาทานเปนกษัตริย เวลาเสด็จออกทรงผนวชแลว แตกอนที่
อยูในพระราชวัง อะไรจะสดสวยงดงามมีคุณคามีราคามากเทากับของกษัตริยละ 

เวลาทานเสด็จออกทรงผนวชไปขอทานเขากิน จนขนาดท่ีวาเสวยไมได เปนคนขอ
ทาน สภาพคนธรรมดา ไมใชอาหารเพื่อกษัตริยนี่นะ เวลาทานบิณฑบาตกลับมาแลวจัด
ของลงในบาตรท่ีจะเสวย มันเสวยไมลง มันฝน ๆ มวนทอง อะไรทอง เปนไปหมดทุก
อยาง ทานก็นํามาสอนตัว อันนี้อยูขางนอกก็วาเปนของไมด ีไมกลาที่จะเอาเขามาขางใน ไม
กลากินวางั้นเถอะนะ วาอันน้ันไมดี แลวขางในของเราน้ีดีขนาดไหน เอามาดูซินะ ดีหรือ
เลว ขางในน้ีย่ิงเลวกวาน้ันอีก น่ันเห็นไหมทานวา น่ีทานสอนทาน ทําไมอยูขางนอกไมมี
อะไร ขางในมีพิษมีภัย นาสะอิดสะเอียนนาเกลียดมาก แลวทําไมเราไมตําหนิ ก็ของสิ่งนี้
มันคูควรของกันและกันได  
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เราอยูไดทุกวันน้ีเพราะส่ิงเหลาน้ีท้ังน้ันเปนเคร่ืองหนุน ความสวยความงามไมเห็น
มีอะไรมาหนุนเรา ความอิ่มพอจากอาหารที่หนุนเขาไปนี้เทานั้นเปนความพอเหมาะพอด ี
และเลี้ยงอัตภาพมาไดตลอด ทานบังคับใหเสวย น่ีทานก็บังคับทาน ฟงซิกษัตริยทาน
บังคับทาน น่ีข้ันหน่ึง ขั้นหนึ่งอดพระกระยาหารตั้ง ๔๙ วัน มีใครอดบางในเมืองไทยของ
เรา สิทธัตถราชกุมารทานอดได ทานฝก ใครจะไมหิวไมโหย ใครจะไมทุกข ใครจะไมอยาก 
ตองอยากเพราะความหิวโหย แตก็เพื่อความดีกวานี ้ เลิศเลอย่ิงกวาน้ีมี ทานก็ฝกเอา นี่ตัว
อยางที่ทานฝกเรา ยกมาเพียงคติเพียงยอ ๆ ใหพี่นองทั้งหลายฟง 

เราไมไดหมายถึงวาจะตองอดแบบศาสดา ขอใหแบบลูกศิษยมีครู เดินตามรอย 
รอยเล็กก็เดินตามรอยเล็ก รอยใหญ รอยขนาดไหน เดินไปตามรองรอยฐานะของตน อยา
ใหมันเลยเถิดนะ นี่ถูกตอง ใหมีการฝกบางอยากเปนคนดี ใหพ่ีนองลูกหลานท้ังหลายนํา
คติธรรมเปนเคร่ืองเตือนจิตใจของตนบางในวันหน่ึง ๆ ความผิดความถูกอยูกับเรา เรา
เคล่ือนไหวไปน้ีสวนมากมักจะเปนความผิด ความถูกไมคอยม ี เพราะไมไดคิดไดอาน ทีนี้
เวลามีธรรมะเขาไปก็เปนเคร่ืองรบกัน สะดุดออกมา นี่ผิดหรือถูก พอรูวาผิดแลวมันถอย
ของมัน น่ีเร่ิมฝก ครั้นฝกไป ๆ มันก็ชินตอนิสัย มองเห็นปบผิดหรือถูกมันรูแลว ควรทํา
หรือไมควรมันรู มันถอนตัวทันท ีๆ นี่คือการฝก ฝกไมหยุดไมถอยคลองแคลววองไว แลว
รูตัวทันที 

น่ีพากันเขาใจนะ การปลอยเนื้อปลอยตัวตามอัธยาศัยนี้ไมดี จะทําใหบานเมืองของ
เรา นับแตเราไปหาบานเมืองท่ีเปนสวนรวมดอยลง ๆ และลมจมไปได ย่ิงคละเคลาดวย
ประเทศเขตแดนของชาติใดเมืองใดเขามาสับสนปนเปกันนี้ มีอะไรบางที่เขามาเกี่ยวของ
กับเมืองไทย จะใหไทยไดเปรียบ ไดผลไดประโยชน หรือจะทําใหเมืองไทยเราเสีย ใหพา
กันพิจารณาใหมากนะ เหลานี้เปนของสําคัญมากอยู คิดเอานะ ใหมีการฝกฝนอบรมบาง 
ดังพระทานตั้งใจตออรรถตอธรรม ทานเปนนักฝกฝน เปนนิสัยติดหัวใจทานเลยละ ฝกฝน
อยูทุกอิริยาบถ ทานจะระมัดระวังตลอดเวลา ไมวากิจใดงานใด ถูกหรือไมถูกทานจะรูทัน
ทีๆ น่ันทานฝกทานจนชินเปนนิสัยไปเลย เมื่อฝกไปนาน ๆ มันก็ราบร่ืนเปนนิสัยไปเลย 
เหมือนคนไมฝกตน ปลอยเลยตามเลยตามกิเลสตัณหา มันก็ไหลไปเลย มีแตความเสีย
หาย น่ีใหจําเอา 

ย่ิงเวลาน้ีเปนเวลาท่ีชวยชาติบานเมืองซ่ึงเปนความจําเปนของทุก ๆ ทานทั่วเมือง
ไทยของเรา ใหพยายามสงวนตัวใหดี อยาจับจายสุรุยสุรายจนเกินไป แลวพยายาม
ขวนขวายหาสมบัติเงินทองขาวของเขามาสูจุดอันใหญหลวงของเรา เพ่ือความรมเย็นเปน
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สุข ความหนาแนนม่ันคงของชาติไทยเราน้ันแหละ ไมใชเพื่อใคร จึงขอใหพยายามทุกคน 
ๆ เวลาน้ีทองคําเราก็ได ๕,๖๐๐ กิโลแลว เราตองการเปนจุดที่ตายตัว ในการเปนผูนํา 
ประกาศใหพ่ีนองท้ังหลายทราบคราวน้ีวา ขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ไมเหลือบากวา
แรง เวลาน้ีไดมาคอนไปแลวนะ ยังขาดอยูเพียง ๔,๔๐๐ กิโล 

สวนดอลลารเราไมวาแหละ ไดแคไหนเราก็เอา แตคิดวาดอลลารจะไดมากกวาทอง
คํา ในเวลาที่ทองคําถึงจุดที่หมายนะ คือ ๑๐ ตัน ดอลลารนี้กะวาจะไดประมาณ ๑๐ ลาน 
อาจจะเลยก็ได ท่ีจะใหตํ่ากวาน้ันนาจะไมตํ่า เพราะดอลลารเบายกงายกวากัน ทองคํานี้
หนักตองยกอยางแรงทีเดียว พยายามยกกันก็คอยหนาแนนขึ้นไปจนถึงจุดที่หมาย เมื่อถึง
จุดน้ันแลวเปนท่ีพอใจ หลวงตาเองเปนผูนําพี่นองทั้งหลายจะประกาศใหพี่นองทั้งหลาย
ทราบท่ัวหนากันวาความมุงหมายของเรากับท้ังประเทศไทย โดยมีหลวงตาเปนหัวหนาได
ขวนขวายสมบัติเงินทองมีทองคําและดอลลารเปนตน เขาสูคลังหลวงเพื่อชาติไทยของเรา 
ไดสําเร็จเปนท่ีพอใจแลว หลวงตาจะประกาศขึ้นทันที ยังอยากจะประกาศตั้งแตเดี๋ยวนี้ดวย
ซ้ํา วาไดแลว แตมันไมไดมันก็อายเขาละซ ิจึงตองรอ รอจะประกาศเวลามันไดแลว  
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