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กอนจังหัน 
 

 เร่ืองตนผาปาเราไมตองวิตกละ เปดทางเขาถึงกนัหมดแลว เราอยากจะพูดวา
ทางสํานักใหญๆ ส่ังออกมา เราอยากพูดวาอยางงีน้ะ บอกวามีเทาไรใหกวานมาใหหมด 
เขาอยูในกองผาปาที่เวทีใหมเราใหหมด เราอยากพูดวาอยางงั้น หรือเราพูดแลวก็ไมรู 
ใหมันสงาทั่วโลกซิ คราวนี้เปนคราวสุดทายของเราที่ชวยชาติบานเมืองดวย พี่นองชาว
ไทยทั้งประเทศ คราวนี้จะประกาศขึน้จดุศูนยกลางแหงกรุงสยามของเรา เอาใหเห็นทั่ว
โลก เราคิดอยางงั้นเราถึงไดทําอยางงี้ เราคิดกระจายไปทั่วโลก  
 เราจะเรงทองคํา-ดอลลาร ใหเต็มเหน่ียวคราวนี้ ขาดไมไดละทองคํา ถาเศษ
เหลือขึ้นไปแลวจะเปนกิ่งกานสาขาดอกใบประดบัตนลําใหญๆ คือ ๑๐ ตัน ๑๐ ลาน นี่
ตนลําอันใหญ ดอกใบที่เศษเหลือออกไปก็ไปเปนกิ่งเปนกานดอกใบประดับสวยงาม
มาก เอาตรงนั้นนะ  
 ถึงโครงการจะหยุดแลวแตการดําเนินของเราก็หยุดไมได เราก็ตองเปดไว
เสียกอนชั่วระยะหนึ่ง แมแตปดไปแลวตายตัวนี้ มาเทาไรมันก็เขาตามเดิมนั่นแหละ 
เพราะเราเปนผูรักษาเอง จะไมมีร่ัวไหลไปไหนเลย เราแนใจขนาดนั้น เราชวยพี่นอง
ทั้งหลาย เรียกวาตัดคอรองเลย มีเทาไรๆ จะเขาหมดๆ เพราะเราเปนคนดูแลคนเดียว 
ทองคําเราจะเขาไดสําหรับที่จะเขาคลังหลวงคราวนี้ ภายในเชาวันที่ ๖ ยังสงทองที่จะไป
หลอมในเชาวันที่ ๖ หลังจากนั้นมาแลวก็ตองไดเก็บเอาไว 
 เพราะฉะนั้นพี่นองทัง้หลายกรุณาทราบวา ทองคําเราน้ีจะริบรวมไปหลอมใน
คลังหลวงนั้นวันที่ ๖ ภาคเชายังไดนะ พอออกจากนี้ไปแลวก็เอาทองเขาคลังหลวงวันที่ 
๖ หลังจากนั้นไปแลวไดมากนอยไมวา อะไรก็เก็บ ทีนี้ก็จะรอเช็คใหญเขาธนาคารชาติ 
เช็คดอลลาร ทางธนาคารเขารอเขาจะพิมพให ทางนี้ก็บอกวาใหรอกอน คนหนึ่งใหรอ
กอนกําลังหามา คนหนึ่งจะพิมพ ใหรอเสียกอนพมิพเราบอกงั้น อยางทองคํานี้ก็
เหมือนกันกาํหนดไววา วันที่ ๖ ตอนเชา พอออกจากนี้แลวก็เขาโรงหลอม ที่ไดมามาก
นอยหลังจากนั้นไปแลวก็ตองเก็บไวตามเดิม หลอมแลวเก็บๆ มันไมยากละเราเอาเขา
คลังหลวง เดินย็อกๆ ออกไป นี่ทอง วางั้นก็ได ยื่นใหกับผูวาการธนาคารชาติเลยก็ได 
นั่นก็เปนลูกศิษยจะวาไง มันไมยาก 
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หลังจังหัน 
 เมื่อวานนี้ตอนเย็นคุณหญิงก็มาปรึกษาหารือกันเรื่องนี้ เขาใจกันทุกอยางแลว 
อยางวาอันนี้ตองไดปรึกษาหารือทางสํานักพระราชวังเสียกอน ก็บอกใหเขาไปเลย เอา
หลวงตาเขาไปเลย หลวงตานี่ไมถอยที่ไหนเขาเลยๆ บอกงั้น เกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยอะไร เราตองตรวจใหหมดซี คนทั้งประเทศไทยเราทั้งประเทศตรวจไดหมด 
รักษาไดหมดทําไมแคนี้รักษาไมได เราวางั้นเมื่อวานนี้ ใหตรวจใหดูเรียบรอยทุกอยาง 
จะมีอะไรเปนพิษเปนภัยในนั้นก็ใหดูใหรู ตรวจใหเรียบรอยกอน เขมงวดกวดขันเรื่อง
คนเขาคนออกนี้ เขางวดกวดขันมากทีเดียว เขาก็เขาเฉพาะรายชื่อๆ จะมีคนคอย
เขมงวดกวดขัน อันนี้ก็ไดพูดกันแลว  
 สวนตนอะไรเราเหลานี้ก็เขาไปแลวก็เอาเคร่ืองตรวจมาตรวจใหหมด เราบอกงั้น
นะ กอนที่จะมีพิธขีึ้นมา ใหตรวจใหหมด เฉพาะอยางยิ่งทีป่ระทับของสมเด็จพระนาง
เจาใหรอบเลย พูดกันเรยีบรอย ไมมีปญหาอะไร เพราะทางนูนเคยปฏิบัติอยูแลว เปน
แตเพียงวาซ้ําเร่ืองนี้เขาไปอีก คราวนี้เรามุงที่จะใหชาติไทยเราเดนในคราวนี้ละ เดน
ดวยทุกส่ิงทกุอยางในบรรดาสมบัติที่โลกถือวาดีวาเลิศทุกอยาง จะเขาในนั้นหมด 
ทองคํา ดอลลาร เงินสด วันนั้นจะเขาในนั้นหมดเลย  
 สําหรับตนผาปานี้ก็เหมือนกันจะเกล่ือนไวเปนระยะๆ เปนจุดๆ มีคนดแูลรักษา
ตัว ทุกส่ิงทกุอยาง พษิภัยอะไรใหตรวจใหหมด เราบอกงั้นเลย ของที่เขามาในนั้นมี
อะไรๆ บางตรวจใหละเอียดลออเรียบรอย เปนที่แนใจแลวทีนี้ก็รักษา ไมใหเขาไปยุง 
ไมใหเขาไปแทรกอีก เราบอกงั้นเมื่อวานนี้ เราก็ทําเพื่อชาตไิทยของเรา เวลาจะลมจะ
จมกันเหงาหงอยกันทัง้ประเทศ รํ่าลือไปถึงเมืองนอกเมืองไทยจะจม คราวนี้เมืองไทย
ฟนดวยความรักชาติของตัวเอง เอาใหเต็มเหนี่ยวทุกคนๆ บรรดาพี่นองชาวไทยเรา  
 คราวนี้จะเดนทั่วโลกละ จะออกทุกแงทุกมุมเลย ทั้งทองคํา ดอลลาร เงินสด เรา
จะออกในวันนั้นแหละ เรายังไมแนทั้งทองคํา-ดอลลาร จึงยังประกาศไมไดนะ กําลัง
รวบรวมๆ ทองคํากด็ี ดอลลารก็ดี จนเปนที่แนใจแลวทีนี้ออกละ ประกาศ ประกาศ
แลวก็แนแลว เพิ่มเขามาก็ไมเอา เก็บไวเพื่อหลังคราวตอไป เร่ืองอันนี้ถามนัมีมาเมื่อไร
เราก็จะตองไดรับผิดชอบอยูตลอดไป ไมวาทองคําและดอลลาร เราตองรับผิดชอบ
ตลอดไป เพื่อความปลอดภัย คือมันจะมาอยูเร่ือยๆ นั่นแหละ ไมใชจะหมดทีเดียว 
ใครมีมากมีนอยก็ถวายมาดังที่ถวายมา  
 ผานไปแลวก็แนใจอยูวาจะมาอยู เราก็ตองเก็บรกัษาไวตามเดิม เมื่อพอหลอม 
ก็หลอมๆ ใหไดทองคําเพิ่ม เอา ๑๐ ตันเราเปนตนใหญทีเดียว ที่เพิ่มจาก ๑๐ ตัน เรา
ก็เปนกิ่งกานดอกใบประดับลําตน เราจะเอาอยางนี้ละ คือไมใหมีตั้งแตตนเปนหัวตอ
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อยางน้ีนะ ตองมีดอกมใีบ มีอะไรอยูในนั้นประดับ เราจะเอาสวนเพิ่มมาประดับ แลว
ดอลลารก็เหมือนกัน ดอลลารก็ไมใหอยูเพียง ๑๐ ลาน เปนความตองการก็ตาม แตให
มีเครื่องประดับเหมาะสมนะ ดอลลารกับทองคํา 
 เราพยายามสุดขีด พอจากนี้แลวก็จะปลอยตามเรื่องตามราวละ ธาตุขันธมันก็
เปนไปของมนัอยางงั้น ชวยโลกก็ชวยเต็มกําลังทกุอยาง จึงขอใหพี่นองทั้งหลายจดจํา
และเชื่อไดเลย คําพูดการแสดงออกของเราที่ไดนําออกเพื่อพี่นองทัง้หลายนี้ ไมไดเอา
ของปลอมมาใชเลย ไมวาจะพากาวเดินทางไหนๆ พิจารณาเรียบรอยแลว คอยพากาว
เดิน สวนไดสวนเสียของเงินมีมากมนีอยเราก็รับผิดชอบของเราเอง ไดมาเทาไรเราเก็บ
หอมรอมริบๆ คัดเลือก ควรจะออกแงไหนๆ เราจะพิจารณาเองเพื่อเปนประโยชนแก
สวนรวมของเรา 
 จากน้ีแลวก็เรียกวาเลิกละ มันนาจะไมมีซ้ําอีกที่จะมาทําอยางน้ีนะ สําหรับหลวง
ตานี้ขีดเสนตายเลยเทานั้นละ ตายแลวแตยังไมตาย กลับมาชวยพี่นองทั้งหลายแบบนี้
อีกไมไดแลว กําลังหมด ทุกส่ิงทกุอยางออนลงทกุเวลาๆ เปนแตเพียงวาน้ําใจไมออน
เทานั้นเองที่ตะเกียกตะกายอยูเวลานี้ บึกบึน ไปไหนก็ไปๆ เพราะจิตใจไมมวีัย 
สม่ําเสมอ คงเสนคงวาหนาแนนตลอดเวลา รางกายจะทรุดโทรมลงก็ตาม แตใจไมเคย
มีปรากฏ และไมไดระแวงวาจิตใจจะมีความโยกยายผันแปรไปยังไงจากเดิม จะขึ้นหรือ
จะลงไมมี เรียกวาคงเสนคงวาหนาแนน  
 สอนพี่นองทัง้หลายก็เหมือนกัน เอาธรรมลวนๆ มาสอน มาสอน มานํา คือมา
นํานี้ก็เอาธรรมมานําพี่นองทัง้หลาย สอนอรรถสอนธรรมก็เหมือนกัน สอนดวยอรรถ
ดวยธรรมจากความจริงของธรรมโดยแท มันควรที่จะเชื่อถือไดแลว จะมีความสงบ
รมเย็นทั่วประเทศไทยของเรา ถาแฉลบออกไปจากธรรมแลวก็มีแตภัย พิษจะมีลอม
หนาลอมหลัง ความทุกขเผาตลอดเวลา ถามีธรรมในใจแลวก็มีเกาะมีดอนเปนที่หลบ
ซอนนะ พากันเอาธรรมไปปฏิบัติแกตัวเอง 
 ธรรมนี้แหละที่เปนหลักของใจ เพราะใจนี้ไมอยูในรางน้ี พอรางน้ีแตกใจนี้จะ
ออกละ ออกหาภพใหม ภพใหมเกดิชาติใหม การเกิดเปนชาตินั้นชาตินี้ขึ้นอยูกับกรรม
ดีกรรมชั่วของเรา ถามีกรรมดีก็ขึ้นสูงไปเรื่อยๆ ถามีกรรมชั่ว ชั่วมากเทาไรก็ต่ําลงๆ 
ทุกขมากเขาๆ จตินี้ไมตาย รางกายน้ีตาย คําวาตายคือมันสลายออกจากสวนผสมของ
รางกายเทานั้นเอง สวนที่จะใหธาตุขนัธตายไมตาย ลงไปเปนดิน น้ํา ลม ไฟตามเดมิ 
จิตก็ออกเปนจิตไปตามเดิม แตเปนนักทองเที่ยวที่จะไปเขาภพน้ัน 
 นี่ละจึงวิตกวิจารณกับภพชาติของเราที่จะกาวตอไปขางหนา มันจะกาวไปแบบ
ไหนใหดูตัวเอง ถาสรางความแนใจไวดวยความดีทั้งหลายแลวเราจะเปนที่แนใจ
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ตลอดไป ถาสรางความชั่วชาลามกดวยความลืมเนื้อลืมตัว ทะนงตัววาเปนผูมั่งมีศรีสุข 
เฉลียวฉลาด อันนี้ละฆาตัวเอง ตรงนี้ฆาแนนอน ลืมตัวแลวนะ ถาลืมตวัแลวก็จะดิ่งลง
ละจิตดวงนี้ ความชั่ว-ความดีจะไมไปไหน อยูในจิต ใหพากันพิจารณา สรางความ
แนนอนในใจใหเปนที่แนใจดวยศีลดวยธรรม นั้นละที่จะทําใหแนใจไดคือดวยศีลดวย
ธรรมของเราเอง อยางอืน่เราแนใจไมได อะไรๆ จะมีเต็มโลกเต็มสงสารเราจะไปแนใจ
กับมันไมได พังไดทั้งน้ันแหละ เขาไมพังเราก็พัง  
 แตสวนจิตกับความดีทั้งหลายนี้ไมพัง ความชั่วก็ติด ดวยเหตุนี้จึงตองให
ระมัดระวังความชั่ว อยาใหมาติดเรา ถาความชั่วไดติดเราแลว ไปที่ไหนความชั่วก็ติดให
เกิดความทุกขไปในภพชาตินั้นๆ จึงตองใหพากนัระวังรักษา เร่ืองความแนใจในจิตใจ
ของตัวเองนี้ออกจากธรรมคือความดงีามของเรา ถาเราสรางไวมากนอยเพียงไรยิ่งแนใจ
เขาไป แนใจเขาไป ยิ่งเปนนักภาวนาดวยแลวยิ่งสรางความแนใจไปโดยลําดับ คือ
ภาวนาไดรูไดเห็นเขาไปๆ สรางฐานของจิตใหแนนหนามั่นคงขึ้นไปโดยลําดับลําดายิ่ง
แนใจๆ ไปจนกระทั่งที่สุดของการทองเที่ยวแหงจิตดวงนี้ ที่เรียกวานักทองเที่ยว  
 ที่สุดของนักทองเที่ยวก็คอืจิตหลุดพนแลว เชนพระพุทธเจาตรัสรูแลว สามัญชน
ก็บรรลุธรรมเขาเปนอรหัตบุคคล นั่นเรียกวาส้ินสุด การทองเที่ยวของจติไมมอีีกตอไป 
เร่ืองความทุกขกไ็มมอีีกตอไป ดับหมดโดยสิ้นเชิง นี่ละความดีสงถึงที่สุด ความชั่วสงถึง
ที่สุดของมัน คือตกนรกหมกไหม เรียกวาทุกขมากที่สุดก็คอืความชั่วที่เราสรางไวมากๆ 
ผูนั้นละเปนผูจะไปไดรับ อยาพากันเพลินภายนอกจนเกินเนื้อเกินตัวนะ จิตเรียกรองหา
ความชวยเหลือตลอดเวลา  
 สมบัติมีมากก็จริง แตจิตเหือดแหงไปดวยศีลดวยธรรม หาความสุขไมไดนะ 
เราอยาเขาใจวาคนมีสมบัติมากๆ จะมีความภูมิใจ ไมภูมินะ สมบัติเปนสมบัติ จิตใจกับ
ดีชั่ว ติดอยูดวยกันมันจะแสดงอยูในใจของเราดวยกัน ถาเรามีความดีแลวชุมเย็นตลอด  
ถึงไมมีอะไรก็ชุมเย็น ถาหากวามีแตความชั่วแลวสมบัติกองเทาภูเขารอนภูเขา สมบัติ
นั้นไมรอนแตมันรอนอยูที่หัวใจของเรา จึงตองใหดูที่ใจเปนสําคัญ พากันตื่นเนื้อตื่นตัว
นะ 
 เวลานี้เราปลุกชาติ ฟนฟชูาติของเราก็ไดเห็นประจักษตาแลวเวลานี้ ไดมากนอย
เพียงไรทั่วประเทศไทยเราก็เห็นประจักษกันแลว ฟนฟูชาติไทยของเรา ทีนี้ฟนฟูจิตใจ
ของเราขึ้นจากหลมลึกคือกิเลสตัณหาที่กดถวงลง ฟนขึ้นมาดวยศลีดวยธรรมความดี
งาม มันก็ขึน้มาเหมือนกันกับเราฟนชาติไทยของเรานั่นละ เราฟนจิตใจใหดีขึ้น จิตใจนี้
เมื่อถูกฟน ถูกบํารุงรักษาแลวจะเจริญรุงเรืองๆ สรางความแนใจใหตัวเองไปดวยการ
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สรางความดีนั้นแหละ แลวฟนขึ้นไปๆ จนถึงที่สุด เมื่อพอแลวถึงที่สุด แลวหมดทุกข
โดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือ  
 ธรรมของพระพุทธเจาสอนโลกสอนใหถึงที่สุดของทุกขโดยสิ้นเชิง ไมไดสอน
อยางเลนๆ นะ ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ อยามัวแตเพลิดกับสิ่งน้ันเพลินกับสิ่งน้ี ฟุงเฟอ
เหอเหิมไปไมมีสถานีจอดแวะ ไมไดมองดูใจที่เดือดรอนอยูภายในตัวเองบางเลย ไม
เหมาะ ตองดูทั้งภายนอก ภายนอกเปนที่อาศัยของรางกาย พากินอยูปูวาย พาหลับพา
นอน เคลื่อนไหวไปมา อาศัยสิ่งภายนอกเปนเครื่องสนับสนุน สวนภายในใจนี้อาศัย
ความดี คือการใหทาน รักษาศีล ภาวนา นี่เปนเครื่องหนุนใหหมุนไปในทางที่ถูกที่ดี 
ตางคนตางมสีมบัติประจําตน  
 รางกายก็อาศัยภายนอก วัตถุตางๆ เปนสมบัติเครื่องอาศัยของรางกาย สวน
จิตใจก็อาศัยศีลธรรมเปนเครื่องประดับใจ ใหตางคนตางมีเครื่องประดับ ตางคนตางมี
ธรรมเปนอาหารเครื่องหลอเล้ียง นี่ธรรมๆ เปนเครื่องหลอเล้ียงน้ําใจ พากันปฏิบัตินะ 
ธรรมะพระพุทธเจานี่เลิศเลอสุดยอดแลว หาที่คานไมไดเลย เราปฏิบัติธรรมมาไดเปน
เวลา ๗๑ ปนี้แลว เฉพาะอยางยิ่งกาวขึ้นสูเวทีฟดกับกิเลส นั้นเปนการพิสูจนเร่ืองกิเลส
ตัณหาที่จะพาใหเกิดใหตาย ใหไดรับความทุกขความยากมันจะอยูที่ใจนั้นหมด เวลา
ธรรมจอเขาไปนั้นเราจะไดเห็นเรื่องราวของกิเลสแสดงฤทธิต์อธรรม รบกันเต็ม
เหนี่ยวๆ ไป  
 เมื่อกิเลสแพไปๆ ธรรมสูงขึ้น เหยียบกิเลสลง เหยียบกิเลสลง ธรรมยิ่ง
ละเอียดลออ กิเลสละเอียดแคไหน ตามเผาผลาญจนไมมีเหลือ สุดทายกิเลสส้ินซาก 
ธรรมะก็เดนเปนธรรมที่เลิศเลอ นี่เร่ืองธรรมกับกิเลสอยูในใจดวงเดียวกัน อยาปลอย
ใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายใจของเรามากจนเกินไป จนลืมเนื้อลืมตัว ใหธรรมเปนผู
คุมครองรักษาดวยการมีสติระลึกรูตัวเสมอ อยาเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัว ไมดี
มนุษยเรา ส่ิงที่จะใหรูเนื้อรูตัวมีอยูคือธรรมใหนําเขามายับยั้งตัวเอง เชนสติธรรม 
ปญญาธรรม สติระลึกรูตัวเสมอ ความเคลื่อนไหวไปมา ความเปนอยูปูวาย มีสติคอย
สังเกตสังกาผิด ถูก ชั่ว ดี ปญญาจะไตรตรองใครครวญ แลวก็ไดแตของดีมาใชๆ  นี่
เรียกวาคนมีธรรม เปนคนมีสติมีปญญา คัดเลือกส่ิงที่เขามาเกี่ยวของกบัตน คนนั้นก็
ปลอดภัยไปเรื่อยๆ  
 วันนี้พูดเพียงเทานั้น ใหจําใหดีนะ กองผาปาเรา พุมผาปาเรา ใหเตรียมทาไว
ตั้งแตบัดนี้ เตรียมใหสวยงามไวเรียบรอย วันนั้นจะขึ้นสงางามละที่เวทีใหมสวนอัมพร 
ที่นั่งเขามีกําหนดเรียบรอยแลวภายในมีจํานวนเทานั้น แลวภายนอกมีจํานวนเทานั้น  
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