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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖  

ทองคําครบ ๑๐ ตันภายในป ๒๕๔๖ 
 

เมื่อวานนี้ก็ไปสองดาน โธ ไกลนะ ยัง ๓๔ กิโลจะถึงหลมสัก ไปถึงโนนละ ดาน
สุดทายนี้ ๓๔ กิโลจากนั้นไปหลมสัก จากดานสุดทายนํ้าหนาวไปถึงโนนดูเหมือนต้ัง ๔๐ 
กวากิโล เขาลูกนี้กวาจะตัดผานลงไปหาหลมสักเกือบ ๖๐ กิโลนะ เราเคยดูกิโลต้ังแต
ผานมาทีแรกหลายปมาแลวดูเหมือน ๕๐ กวากิโล จากนํ้าหนาวผานลงสุดภูเขาทางน้ัน 
ไกล ท่ีเปนนํ้าหนาวแยกไปน้ีมันเขาเขามาแลวนะ เรานับน้ีเฉย ๆ ออกไปนูนมัน
ประมาณ ๕๕ กิโล ถายอนออกไปภูเขาทีแรกที่เขามานั้นมันก็ตอง ๖๐ กวากิโล น่ีหมาย
ถึงภูเขาลวน ๆ ผานเขาในเขาลวน ๆ ออกไป 

เขาเขียนประกาศเอาไวเลยท่ีดานนํ้าหนาว ประกาศตัวหนังสือตัวใหญวา เราได
สงเคราะหอะไร ๆ เขาไดเขียนไวน้ันเราไดอานเม่ือวาน คือนั่งรถอยูนั้นไมไดลงรถนะ 
มองเห็นปายเราก็อานดูปาย ที่เราจําไมไดก็เยอะ เขาเขียนไวน้ันเร่ืองเราสงเคราะหแลว
นั่นเยอะ นับตั้งแตไฟฟา ปลีกยอยอะไรเขาจดไวหมดเลย เขาออกประกาศไวนั้น ทราบ
วาเยอะวางั้นเถอะ สวนใหญก็ไฟฟาแรงสูงท่ีเอามาลง สวางจาไปหมดวาง้ัน หลายแสน
เหมือนกันนะ ไฟฟานี่เราไมนึกวาจะแพงนะ โห มันเปนแสน ๆ นูนนะตอเขามาน่ี นี่อัน
ใหญอันหน่ึง แลวก็เจาะนํ้าบาดาล ก็ไดสมมักสมหมายทุกอยาง เจาะลงไปก็ถูกตาน้ําที่ดี 
เขาบอกวานํ้าดีดวย น่ีสวนใหญนะ เจาะบาดาล กับไฟฟาแรงสูงเขามาแตโนนเขามาน้ี
เลย 

แลวก็บานพักตํารวจ บานพักหลังใหญพอสมควร แลวตูยาม คือตูยามเกามันพัง
หมด เวลาเราชวยเขาก็ร้ือออกหมดเลย ยังเหลือตั้งแตอิฐที่กอขึ้นมาเทานั้น นอกนั้นเขา
รื้อทิ้งหมดเลย ตั้งใหมขึ้นมาหมด น้ีอันหน่ึง แลวก็โรงรถ เปนโรงยาว ๆ เขาเขียนน้ันยัง
ละเอียดกวาเราอีกท่ีเราเห็น ไมลงรถนะ พอไปถึงปบก็เปดประตูรถใหเขาขนของลง 
ตามจํานวนท่ีกําหนดไวเรียบรอย ท่ีเราไดอานคือเปดประตูรถอาน พวกนั้นเขาก็มารุม
อยูขาง ๆ พวกตํารวจทั้งฝายหญิงฝายชาย ทั้งเด็กเล็ก เม่ือวานเห็นเด็กเยอะ โรงเรียน
ปดเขาวา เด็กน้ันใหคนละรอย ๆ พอเสร็จแลวก็ผาน ๖-๗ นาทีแตละแหง ขนของลง
เสร็จเรียบรอย ๖ นาทีกวา จากน้ันไปเลยไมลง ไปถึงโนนก็เหมือนกัน ถอยหลังเขาไป
นั้นขนของออกปุบ ๆ อันน้ันก็ ๖-๗ นาทีเหมือนกัน แลวไมลงเลยถึงวัด 

ตั้งแตออกจากวัดไมลงรถเลยนะเมื่อวาน นั่งรถปบก็ไปบึ่งถึงเลย พอไปถึงแลวก็
จอดรถ ขนของลง ๆ เสร็จแลวบ่ึงเลย ไปถึงโนนปบก็ถอยหลังไปขนของลง พอเสร็จ
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แลวออกเลย มาลงรถตอนขึ้นนี้ทีเดียว เมื่อวานดูไมไดลงไปไหนเลย ไมลง คือไมลงรถ
เลย ตลอดเลย ไกล รถเราก็แข็งแรงดวย ยิ่งเวลามาไมมีรถมันก็ยิ่งเร็ว พุง ๆ เราก็ชวย
อยางน้ีแหละ อะไรท่ีเปนประโยชนสวนรวมน้ีเรารักสงวนมากนะ ไมวาท่ีไหนนะ คือเรา
สงวนสวนรวมซึ่งเปนหัวใจของชาต ิ เชนเขารักษาปา ปาเปนปาอะไร ปาของชาติ เขา
รักษานี้ชาติก็ไดเบาใจกันไปหมด ไปดูซิเขียวชอุม ใบไมกําลังผลิดอกออกใบใหม ผลัด
ใบใหมเด๋ียวน้ี 

เขาเขียนบอกไวเปนยาน ๆ  ระวังชางผานถนนเขาวา ดูวา ๓ ปจะมาผานทีหน่ึง 
แตเขาก็เขียนไวเปนตลก เขียนแบบตลก ท่ีแบบวา ถาโปตีนซั้งบมีเล็บ น่ันมันก็แบบ
เดียวกัน มันเขียนตลกไว บอกวาระวังชางผานถนน เขาวาง้ัน ๓ ปมันผานทีหนึ่งก็ไมรู 
เขียนเปนยาน ๆ คือชางนี่เปนชางทางโนนนะ ดูจะเปนอําเภอภูเขียวหรืออําเภอไหนตอ
กันกับอําเภอไหนบางที่เขาเรียกทุงกะมัง มันหลายอําเภอ คอนสาร ภูเขียว นั่นละจุดนั้น
จุดสัตวอยูที่นั่นเต็มไปหมด ที่วัดทานทุยเอาไปดูเหมือน ๙๔ ตัว หมูปา กับวัดนาคํา
นอย ดูวา ๙๔ ตัวหรือวาไง ทางทานทุยดูเหมือนประมาณนอยกวา ทางนี้มากกวาเอาไป
ปลอย โอย ตัวใหญ ๆ ทั้งนั้น 

ทานทุยทานชํานาญการดักหม ูตองเอาทานทุยมาเปนอาจารยใหญสอนทางนี ้วิธี
ดักหมู พอมันเขาแลว ๆ เขาหองนั้น ๆ พอแลว คือเอาไวนานไมได เตรียมรถมาพรอม
แลวก็วางกับดัก คือเราใสไวกอนใหเขาชํานาญเสียกอน ถึงเวลาเขาก็มาของเขาเอง ทีน้ี
เวลาเขามาเขามาครบตามกรง ๆ เขาจะมากินตามกรง กะวากี่ตัว ๆ  เตรียมพรอมนะ 
คือกอนที่เขาจะพรอมนี่นานแสนนาน จนกระท่ังเขาตายใจแลว เขาเขาหองนั้นหองนี ้ที
น้ีก็เอาละ รถก็มาเตรียมพรอม พอไดออกเลยนะไมใหอยูนาน เวลาเราถามทานอินทร
ถึงทราบชัดเจนวา ไมไดขังอยูนาน คือพอไดพรอมกันปบขึ้นออกรถในวันนั้นไปเลย
เทียว ไปปลอยที่โนนเลยไมไดชักชานะ รีบดวนท่ีสุดวาง้ัน เทาท่ีเราจําได นาคํานอย ดู
เหมือน ๙๔ ตัว ตัวใหญ ๆ ก็มี ตัวเล็กก็ม ีทางดงศรีชมภูนอยกวา ขนไปไวทุงกะมัง ทุง
น้ีจึงเปนท่ีรวมสัตวท้ังหลาย มีเยอะอยูนั้น 

แลวโขลงชางแถวน้ันกวาง ๆ เขาอยากออกไปผานไปทางดานนั้นเขาก็ไป นาน 
ๆ เขาไปทีหนึ่ง แลวก็เขียนตลกไวอยางน้ันแหละ ระวังชางผานถนน มันก็แบบเดียวกับ
ไมมีเล็บน่ันแหละ เขียนตลกไวอยางนั้น วันนั้นพูดเรื่องนี้มันไปเกี่ยวของกับอะไรไมรู 
พูดถึงเรื่องอะไรตอไปหาพระหาเณร วาเณรกับหลวงตาสนิทกัน เลยตอไปเวลาทะเลาะ
กัน เลยยกเอาเร่ืองทะเลาะข้ึนมาพูด มันเลยเปนนิทานข้ึนมา พอพูดจบลงแลวเราก็ไม
ไดสนใจ นูนมันไปออกในหนังสือ เขาเอามาใหอานใหฟง เหมือนวาเปนเคร่ืองยืนยันวา
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ผานเราเรียบรอยแลว บนหัวน้ันผูเขียนก็เขียนตลกดีดวยนะ วา โปตีนซั้งบมีเล็บ เอาอีก
แลว มันเขาน่ีเหรอ อานไปเจอ เอาจริง ๆ โอย ใชแลว ขบขันดี 

ทางเขาใหญก็เหมือนกัน เรามาจากทางนครนายก ผานมาทางทิศเหนือปราจีน 
เขาเขา อันน้ีมีก่ีครอบครัวเราจัดใหครบอีกเหมือนกัน ดูเหมือน ๑๒ ครอบครัว มาเพิ่ม
อีก ๒ หรือไง ไปคราวท่ีแลววาเพ่ิมอีก ๒ เราก็เพ่ิมสวนอ่ืนให ท่ีเราจัดจําเปนไมไดเราก็
เพิ่มเงินใหพอ ๆ กัน อันน้ีราคาเทาไรเราเพ่ิมใหเปนราคาเทาน้ัน ๆ เหมือนกันหมด 
จากนั้นไปก็จัดใหพอ ถาเราไปเมื่อไรเราก็จัดซื้อของ นครนายกละไป รถ ๒ คันเต็มไป
เลย พอไปแจกของเสร็จแลวก็ขึ้นเขาแลวลงทางปากชองไปเลย 

เรารักปา สงวนปา ซึ่งเปนสมบัติสวนรวมของชาต ิ เพราะฉะนั้นอันใดก็ตามถา
เปนของสวนรวมแลว เรารักสงวนตลอดเลยไมวาเพียงอันน้ี อยางอื่นอะไรก็ตามถาเปน
ของสวนรวม เพราะจุดใหญอยูกับสวนรวมตางหาก เราไดทําอยางนี้มาตลอด ไปที่ไหน
ถาเปนสวนรวม เชนอยางนํ้าหนาวน่ีก็ซ้ือท่ีต้ังหม่ืนกวาไร ซ้ือใหหมดเลย เปนลาน ๆ 
ขึ้นไปซื้อไว อันน้ีเปนตนนํ้าลําธาร เขาบอกวาอันน้ีใชหมด เราซ้ือหมดเลย เพราะเขาพอ
ใจจะขาย เราก็ซื้อใหตามราคาที่ตกลงกัน ซื้อให ๆ แลวทางโนนก็มีพระดูแลอยู ทานชิต 
แลวท่ีไหนสองสามสํานัก กวางขวางมาก ทีนี้ก็เปนดงไปหมด ฝนตกจากนี้ไปลงแมน้ํา
เลยนะ ท่ีวาแมนํ้าเลย ๆ นี้ถามแลว ตนนํ้าอยูทางโนน ทางโนนครอบไวหมดเลย 

เราซ้ือไว ฟงซิ ตั้งหมื่นกวาไร มันกวางขนาดไหน ซื้อไวหมดเพื่อเปนตนน้ําลํา
ธารไหลลงสะดวกสบาย ทีนี้พระทานอยูที่นั่นก็ไมมีใครไปแตะตองไปทําลาย ตนไม 
โหย เดี๋ยวนี้ก็อยูที่นั่นแหงเดียว ท่ีวาปาสงวน ที่นั่นเหมาะที่สุดกวาเพื่อน ไมมีใครแตะ
เลยนะ แนะสําคัญนะเร่ืองศาสนาเปนอยางน้ัน ทางบานประชาชนคนธรรมดาเขามีลักมี
ลอบบางนะ แตเรื่องของวัดเขาไมไปแตะนะ สมบูรณบริบูรณหมดเลยต้ังหม่ืนกวาไร น่ี
ละตนนํ้าลําธารออกมา เรารักสงวนถาเปนสวนรวม เรียกวาซื้อไวหมดไมมีใครจะเขาไป
แทรกละในน้ัน ที่ที่เขาแทรกเขาก็สมัครใจอยากจะขาย เขาอยากไปอยูที่อื่น เราก็ซื้อให
เลย มันมีจุด ๆ อยูอยางนี้นะ เปนที่ดั้งเดิมของเขาเราก็ไมวา เราก็ซ้ือ ที่ของเขาอันใดก็
ใหเปนที่ของเขาไป มันมีขอบเขตของเขา เราก็ซื้อนอกจากนั้นไป ๆ 

ทีน้ีเวลาเขาอยากจะโยกยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืนท่ีใด เขาก็เสนอขายใหเรา ทีน้ี
เราก็ซ้ือเอาหมดเลย สุดทายเลยหมดเลยนะ น้ีเขาเสนอขาย เราไมไดบีบบังคับนะ เร่ือง
ธรรมนี้จะกระเทือนอะไรไมไดเปนอันขาด เราไมยอมใหกระเทือน เร่ืองธรรมจะไปบีบบ้ี
สีไฟแกชาวโลกชาวสงสารเราไมเคยทํานะ อยางนาแถวน้ีเห็นไหม ที่เปนวัดอยูทุกวันนี ้
น้ีก็เปนความสมัครใจของชาวนาเขาเอง เราซ้ือใหหมด เราไมใหมีวาอํานาจปาๆ เถื่อน 
ๆ เขามาแทรก ไมใหมีเลย เรียกวาเปนธรรมท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ 
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น้ีเขาสมัครใจ เขาอยากจะเอานาใหม ตกลงกันกับทางนี ้ทางประชาชนของวัดนี้
แหละ ชาวบานของวัดเราน้ี ตกลงกันเอง แตตกลงอะไรตองมาพูดกับเราเสียกอนวาเอา
รัดเอาเปรียบเขาไหม ถาเอารัดเอาเปรียบอยางน้ันไมไดเรา ไมไดเด็ดขาดเลย ใหเปนที่
สมัครใจ เขาสมัครท้ัง ๒ ฝายพอใจกัน เขาไปหาที่เสียกอน ที่ตรงไหนที่ดีอะไรเขาชอบ
ยังไง เขาตองการจะซื้อที่ตรงนี้ เราก็ซ้ือใหเลย ๆ นาน้ีเขาก็โละใหเราเลย เราเอาท่ีใหม
ใหเขาหมดนะน่ี ที่ซื้อมาตั้งแตนี้มาถึงนี้ เปนนาของเขาเขาโละใหเรา ทีน้ีเราไปซ้ือใหม
ใหเขาหมด ไมใหมีบอบช้ํากันทั้ง ๒ ฝาย ใหเปนธรรมดวยกันท้ังน้ัน เปนอยางน้ันนะ
ทางวัด 

อยางนาน้ีเหมือนกัน เขามนีาเราตองทําถนนใหเขา เห็นไหมละท่ีเราไถตนเสา
คอนกรีตพังลงไปหมด ทีแรกเราไมรูมอบใหทานปญญาหมด เราไมเขาไปเกี่ยวของ 
เม่ือมอบอะไรแลวเราตองมอบอยางน้ัน แตอันน้ีทานปญญาทานไมทราบวานาเขาอยู
ทางโนน พอเราทราบทีหลังเขาปกหลักออกมาแลว ใหทําลายหมดเลย ทําลายเสา ขยาย
ออกไปขางนอกใหทางเขาออก ท่ีเราเห็นถนน เราทําลายกําแพงออกหมด ตนเสา
กําแพงปกใหมใหเขา ทางโนนก็เหมือนกัน ทางโนนไมไดทําลายเพราะทราบแลวก็เขา
มาเลยปกแนวเขามา ทางโนนก็มีทางเขานาเขา แลวทางโนนมันมีสะพานขามคลอง เรา
ตองทําสะพานใหเขาอีก อันนี้ไปตามริมคลองไมไดทําสะพานทะลุถึงนา ทางโนนตัดเขา
ไปแลวทําสะพานใหเขาสะพานหน่ึง เวลาน้ีกําลังทํา 

เราไมใหอะไรบอบชํ้า ข้ึนช่ือวาธรรมแลวเย็นท่ีสุด ไมมีอะไรเสมอแลวในโลกอัน
น้ี เพราะฉะน้ันผูท่ีเก่ียวกับธรรม จะไปเอาโลกเขามาเคลือบมาแฝงเปนความสกปรกน้ัน 
ไมไดเด็ดขาดนะเรา ไมวาที่ไหนเหมือนกันหมด เราจะไมใหมีกระเทือน ธรรมไป
กระเทือนโลกไมใหมี อยางที่วาซื้อที่นี้ก็เหมือนกัน เขาวาเทาไรก็ตกลงใหเขาเทาน้ัน ๆ 
เลย ไมตอไมรองแหละ เขาเปนฝายท่ีควรจะได เราเปนฝายท่ีควรจะไดอยางหน่ึง เชนที ่
เขาควรจะไดสมบัติอันหนึ่งไปแทนกัน ก็เอา จึงซื้อที่ไวตั้งหมื่นกวาไร ไมใชเลน ๆ นะ 
ซื้อไวหมดเลย เรียกวาเปนของสวนรวม เราสงวนถาเปนของสวนรวม ถาเปนของ
ธรรมดาก็เปนอีกอยางหนึ่ง ถาสวนรวมแลวเราสงวนเปนพเิศษ  

น่ีก็เร่ิมทราบแลววาบรรดาลูกศิษยลูกหาท้ังหลาย จะพากันรวมหัวกันเปนจุด
เปนแหง เขามาซื้อทองคํา ในคําบอกมาน้ันวา ใหไดทองคําครบ ๑๐ ตัน ภายใน ๒๕๔๖
น้ีวาง้ัน หรือจุดใหญก็จะเปนจุดกฐินละมัง คือจุดใหญของทองคํานี้จะลงในจุดกฐิน 
กฐินขางหนาน้ี แตยังไงก็จะไมใหเลยเดือนธันวา ๒๕๔๖ น้ี จะใหเสร็จเรียบรอยไป  

นี่กําลังปรึกษาหารือกัน เราพอใจ นี่ก็เหมือนกันนะ เราก็เดินตามเร่ืองของเรา
เปนอรรถเปนธรรมสม่าํเสมอ ไมใหกระทบกระเทือนบีบบี้สีไฟอะไรเลย น่ีเรียกวา 
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ธรรม ท่ีเราพาพ่ีนองท้ังหลายดําเนินมาน้ี เราจึงไมไปมีจุดมีหมายอยูที่จุดไหน หนักตรง
น้ันหนักตรงน้ี ไปทําทางน้ันใหบอบชํ้าทางน้ีบอบชํ้าน้ีเราไมทํา น่ีเราก็ทํามาเปนเวลา ๕ 
ป ก็บอกกลาวพี่นองทั้งหลายเรื่อยมาอยางนี้ ตามแตอัธยาศัยของจิตใจซึ่งเปนลูกชาว
ไทยดวยกัน จะพินิจพิจารณาทุกหัวใจดวยกัน วาท่ีเรานําน้ีนําเพราะเหตุผลกลไกอันใด 

เรามีเหตุผลทุกอยางแลวกอนที่จะนํา เริ่มแรกตั้งแตชาติไทยของเราจะจม เราก็
ไดสละชีวิตทุกสิ่งทุกอยางเพื่อพี่นองชาติไทย และศาสนาของเราไดอยูหนาแนนคงเสน
คงวาตอไป เราถึงไดอุตสาหพยายามออกมา เพื่อฟนเต็มกําลังความสามารถของเราที่
จะทําได จึงไดประกาศตนออกเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย ตั้งแตปจจัยไทยทานตาง ๆ ที่จะ
หนุนขึ้นสูชาติไทยของเรา ที่กําลังจะลมจมอยูแลวใหเห็นตอหนาตอตา น้ีก็พยายาม เรา
ก็ดําเนินอยางน้ันเร่ือยมา ไมใหบอบใหช้ําใหเปนน้ําใจของพี่นองชาวไทย  

นิมนตเราไปเทศนาวาการเพื่อผลประโยชนแกชาต ิ เราไปใหทุกแหงทุกหน
ถาไมสุดวิสัย เราทําอยางน้ีตลอดมาเร่ือย ๆ เราไมไปบีบบ้ีสีไฟผูหน่ึงผูใด อันนั้น
ปลอยใหเปนน้ําใจของพี่นองชาวไทย ซึ่งเปนเจาของของสมบัติในชาติไทยของเราดวย
กันทุกคน ไดพิจารณาโดยลําพังตนเองตามอัธยาศัย เราไมไปบีบบ้ีสีไฟ แตความเปนผู
นําตามหนาท่ีของเรา เราก็นําไปดังท่ีปฏิบัติมาน้ีแหละ อันน้ีคร้ันนานเขา ๆ บรรดาลูก
ศิษยลูกหาก็คิดสงสารคิดอานไตรตรองถึงชาติทั้งชาต ิ แลวก็เราเปนผูนําตะเกียกตะกาย 
อายุก็แกมามากแลว จึงคิดกันขึ้นในระยะนี้ เราก็เห็นใจ ใหเปนเรื่องของทานทั้งหลาย
ท่ัวประเทศไทยเราเปนผูคิดเอง จะเปนท่ีย้ิมแยมแจมใสชุมเย็นภายในตัวเองและสวน
รวม  

เราจึงไมเขาไปแตะไปตองไปทําอะไรของทานผูใด ปลอยใหพิจารณาเอง เราก็
พิจารณาและดําเนินตามเร่ืองของเราไปโดยลําดับอยางน้ีเร่ือยมา เวลาน้ีก็กําลังพินิจ
พิจารณากันในชาติไทยของเรา จะพยายามใหไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน ภายใน ๒๕๔๖ 
น้ี ไดเริ่มเรื่องกันขึ้นแลว แลวดูวาจะถือเอากฐินนี้เปนจุดใหญ เราก็พอใจใหเปน
อัธยาศัยของพี่นองชาวไทยเราทั่วหนากัน เปนความเหมาะสมท่ีสุดกับท่ีวาเราคือชาติ
ไทย รักชาติไทย รักความเสียสละ และบํารุงรักษาดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน น้ี
เปนความชุมเย็นท่ัวหนากัน ไมมีใครจะตําหนิใครไดวาคนน้ันแข็งอยางน้ัน คนนี้ออน
อยางน้ัน คนน้ีบีบบ้ีสีไฟเบียดเบียนหาเงินมาเขาสวนรวมคือชาติบานเมืองของตน ดวย
การทะเลาะเบาะแวงบีบบ้ีสีไฟ อยางนี้เราไมใหม ีสําหรับเราเปนผูดําเนิน  

สวนที่จะคิดอานไตรตรองยังไง ในบรรดาคนไทยเราท้ังชาติจะคิดอานไตรตรอง
ดวยความรักชาติ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกันเพ่ือความเสียสละน้ันเราพอใจ ดังที่
บรรดาพ่ีนองลูกหลานท้ังหลายกําลังเร่ิมคิดอยูเด๋ียวน้ี เราก็เริ่มพอใจไปดวยกัน สมชื่อ
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สมนามวาสมบัติของไทยและชาติไทยทั้งชาตินี ้ เปนของคนไทยดวยกันทั้งหมดทุกหนา
ทุกตา เราจึงพอใจดวยกัน ใหเกิดขึ้นดวยอัธยาศัยแหงความรักชาติของเรา น้ีเปนความ
เหมาะสมแลว อยาใหถูกบีบบี้สีไฟในเหตุที่ไมจําเปน อยางน้ีเลย อยางนี้ไมจําเปนจะไป
บีบบ้ีสีไฟกัน สวนท่ีจําเปนอยางอ่ืนใคร ๆ ก็พอทราบกันได แตอยางนี้ไมจําเปนที่จะ
ตองไปบีบบี้สีไฟกัน มันเปนอัปมงคล เสียตอชาติเรา ตีกากะบาดไปเปนเวลานาน ไป
เท่ียวบีบบ้ีสีไฟคนน้ันคนน้ีอยางน้ีไมถูก เราไดพจิารณาหมดเรียบรอยแลว เราถึงได
ดําเนินตามท่ีเห็นวาราบร่ืนดีงาม ดังที่พาพี่นองทั้งหลายปฏิบัติมานี้  

ทีนี้บรรดาพี่นองทั่วชาติไทยของเราก็ตางทานตางคิดเพื่อความรวมตัวกัน เสีย
สละดวยความรักชาติของเรา ใหไดนําสมบัติเขาสูคลังหลวงของเรา เพื่อความอุนหนา
ฝาคั่งตอไปแกลูกแกหลานของเรานั้น หลวงตาพอใจเปนอยางมาก ความคิดอยางนี้ก็
คิดมานานแลว แตปลอยใหเปนอัธยาศัยของพี่นองชาวไทยเราทั้งชาต ิ เราจึงไมเคยปริ
ปากออกพูดแมคําเดียว แตเมื่อพี่นองทั้งหลายแสดงออกมาเองนี้ เราเปนท่ีพอใจและ
อนุโมทนาเปนอยางย่ิง สมกับวาสมบัติของชาติทั้งหมด เปนสมบัติของชาตไิทยของเรา
ที่จะรักสงวนและบํารุงรักษาดวยกัน เราจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพ่ีนอง
ชาวไทยทั้งประเทศไว ณ โอกาสน้ีดวย กรุณาทราบท่ัวถึงกัน (สาธุ) 

โยม กราบเรยีนหลวงตาครับผม คณะศิษยจากทางกรุงเทพฯนะครับ จากที่ตาง 
ๆ ที่สวนแสงธรรมก็ดี จากที่กรุงเทพฯตาง ๆ ก็ไดปรึกษากันแลว เรื่องจํานวนทองคําที่
ยังขาดอยูอีก ๑๐๐ กิโลเศษ ท่ีหลวงตาจะนําเขาสูคลังหลวงในวันท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๔๖ น้ี คือเปนวันครบรอบ ๕ ป โครงการผาปาชวยชาติน้ัน จึงไดพรอมใจกันจะทอด
ผาปาทองคําดังกลาวท่ีวัดปาบานตาด ในวันท่ี ๕ เมษายน ซ่ึงเปนวันเสาร ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐ น.เปนตนไปครับ จึงกราบเรียนมาเพ่ือพิจารณาวาควรหรือไมประการใดยังไง 

หลวงตา วันท่ี ๕ เมษายน ชวงเชาท่ีวัดน้ีเหรอ 
โยม ท่ีวัดน้ีครับ 
หลวงตา ก็พอดีกันกับ หลังจากน้ันเราก็จะลงกรุงเทพฯ  แตลงกรุงเทพฯของเรา 

เรายังไมไดความม่ันใจเหมือนคราวน้ีนะ คราวน้ีไดความม่ันใจ และแนนอนในวันท่ี ๕ 
อันน้ันเราคิดสะเปะสะปะของเรา เราจะไปกรุงเทพฯ ก็เพื่ออันนี้แหละ แตไปน้ันเราไป
ดวยความม่ันใจไปโดยลําดับลําดาละท่ีน่ี หลังจากน้ันแลวเราจะไปกรุงเทพฯ สวนเงิน
เรายังไงเราก็จะถอน น่ีเราเซ็นใบถอนไปแลวนะ เศษเหลือเทาไรก็บรรดาลูกศิษยท่ีใน
จดหมายนี้ก็จะเหมาไปหมดใหพอ วางั้นเถอะ สวนเงินในน้ีน้ัน เราไดเซ็นใบถอนมอบ
ใหคุณชายไปเรียบรอยแลว ทางบัญชีกรุงเทพฯ โนนมีก่ีแหงก็บอกไวเรียบรอยแลว สวน
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ทางนี้ก็ไดแนะเขาแลว เม่ือวานน้ีก็เร่ิมแนะแลว จากนี้ไปอีกไมกี่วันนะ เราจะส่ังเราบอก 
เวลาน้ีใหพิจารณาไวใหเรียบรอย 

เราจะส่ังคือส่ังใหมารวมบัญชี ๆ ใหเขาเปนผูมาคิดมานับเอง เรานับไมไดนะมนั
หลายสมุด ใหเขาเอาสมุดมา บัญชีน้ีเทาไร ๆ ใหเขามาดูบัญชีนี้คัดออกมา ๆ เราจะ
เปนคนส่ังวา บัญชีนี้ถอนเทานั้น ๆ แลวเราก็เซ็นใหเขาถอนตามน้ัน จะถอนหรือจะโอน
อะไรไปทางกรุงเทพฯก็แลวแต อันนั้นไมมีปญหาละ เม่ือเราเซ็นใหเรียบรอยแลวจาก
การพิจารณาของเรา นี่ก็ไมนาน เราจะเริ่มถอนตั้งแต มีนาคม ตั้งแตกอนที่เราจะไป
อุบล ไปอุบลคราวน้ีไปอํานาจเจริญ จนกระทั่งไปถึง นครพนม วันท่ี ๒๘-๒๙ ของมีนา
เสร็จ เราจะไปกอนหนาน้ี พอจะออกเดินทางเราจะจัดการอันนี้ คือจะไปดูเหมือนเปน
วันท่ี ๑๙ หรือ ๒๐ (๒๐ ครับผม) 

เออ ๒๐ มีนา เราจะจัดกอนน้ี เรียบรอยแลวก็สงทางโนน เราก็ออกเดินทาง พอ
เสร็จหมดแลว วันท่ี ๕ ทางนี้มา หลังจากนั้นเราก็จะลงกรุงเทพฯ ดวยความแนใจย้ิม
แยมแจมใสตลอดไป ตั้งแตออกจากวัดปาบานตาดถึงสวนแสงธรรมของเราเขาใจไหม
ละ น่ีเปนท่ีแนใจแลวแหละเราจะเอาละคราวน้ี จะทําเปนจุด ๆ พอได ๕๐๐ กิโลน้ีแลวก็
จะเปน ๖ ตันกวา ก็ยังเหลืออีก ๔ ตัน  

ทีน้ีบรรดาพ่ีนองท่ัวประเทศไทยเราก็จะรวมหัวกันใหเสร็จภายใน ๒๕๔๖ สุด
ทายของเดือนก็คือธันวา จะใหเสร็จ แตจะถือจุดนี้เปนจุดใหญจุดหนึ่งคือกฐิน จะรวม
ใหญจุดนั้นละ จุดกฐิน จากนั้นก็จะตอเรื่อย ขาดเหลือเทาไรทีนี้ก็จะหมุนติ้ว ๆ ละ ให
พอ น้ีเราก็บานใจ พ่ีนองท้ังหลายก็บานใจท่ัวหนากัน วาความรักชาต ิความเสียสละดวย
ความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ไดประกาศกองขึ้นแลวในประเทศไทยของเรา แลวโดยมี
หลวงตาบัวเปนผูรับประกันในจํานวนสมบัติท่ีไดบริจาคแลวน้ี คือทองคําน้ําหนัก ๑๐ 
ตัน ดอลลารคอนขางแนวา จะได ๑๐ ลานดอลล  

อันนี้เราไดเปนผูประกาศยืนยันและออกหนาทัพ เพื่อตอสูกับโจรมารทั้งหลาย 
ที่มีแตปากสกปรกมาคอยโจมตีพี่นองทั้งหลาย เราจะตอบโตเขาดวยปากสะอาดของเรา 
ควรหมาเย็ดแมก็จะวามัน เอา ก็ปากสะอาดก็อยางนั้นละซิใชไหม ตัวไหนก็จะซัดออก
ละปากสะอาด สะอาดอะไรก็เราทําเสร็จเรียบรอยแลว ยกชาติไทยของเราไดตามความ
มุงหมายแลว จะไมเรียกวาปากสะอาดยังไง เราจะวายังไงเราก็วาไดเราสะอาดเเลว 
เพราะฉะน้ันใหเขายกโคตรมาโจมตีเรา แตขอใหไดอยางนี้กอนนะ ถาไมไดอยางนี้เขา
ยกโคตรหมูโคตรหมาเราตองยอมแพเขาหมดเขาใจไหม เอาละนะ เขาใจแลวนะ 

วันที่ ๒ เมื่อวานนี้ไดทองคํา ๔ บาท ดอลลารได ๑๒๐ ดอลล ทองคําที่เราได
หลังจากการมอบเรียบรอยแลวน้ัน เวลาน้ีได ๑๓๕ กิโล ๓๘ บาท ๘๒ สตางค ดอลลาร



 ๘

ได ๑๒๙,๖๑๙ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ รวม
เปนทองคํา ๕,๖๙๕ กิโล ดอลลารรวมท้ังหมดได ๗,๓๒๙,๖๑๙ ดอลล กรุณาทราบ
ตามนี ้

 
อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน  ไดที่ 

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 


