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ไมระลึกถึงนายกจะระลึกถึงใคร
กอนจังหัน
พระใหเรงภาวนานะ ระยะที่ชวยชาตินี่รูสึกวาขอวัตรปฏิบัติความพากเพียรของพระ
เราหยอนลงๆ ใหดีดขึ้นนะ ตอนชวยชาติมันเกี่ยวกับเรา ก็มรี บกวนพระบางเปนบางกาล
บางเวลา ทําใหความเพียรลดหยอนลง ทีนี้เรื่องเหลานั้นก็เบาบางไปแลวเกี่ยวกับพระ ก็ให
พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตติ ัวใหดี สิ่งที่พูดย้ําแลวย้ําเลาคือสติ จําใหดี นี่เปนพื้นฐานของจิตต
ภาวนา มีสติติดแนบอยูกับจิตกิเลสจะเกิดไมได กิเลสจะออกมาทางสังขารคือความคิด
ความปรุง สังขารคืออวิชชาดันออกมา ทานเรียกวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ชัดเจนอยูใน
หัวใจเราทุกคน ถามีสติบังคับอยูแลวกิเลสจะมีมากขนาดไหนออกไมไดนะ เมื่อออกไมได
สติกับคําภาวนา ผูที่ตั้งรากฐานใหมคําบริกรรมเปนสําคัญ ติดแนบกับสติและติดแนบเขา
กับใจ กิเลสจะมีมากนอยเพียงไรเกิดไมได คือขึ้นมาไมได จะถูกธรรมเหลานี้บังคับไวๆ
นานเขาๆ สิ่งที่ผลักดันออกมาคือกิเลสมันจะคอยออนตัวลงไปๆ
สติธรรมและคําบริกรรมของเราติดแนบ ปดเรื่อยเขาไป แลวก็สั่งสมกําลังขึ้นมาๆ
จิตก็สงบได จําใหดีนะ นี่แนนอนไมเปนอื่น ขอใหปฏิบัติอยางนี้ ทรงไดๆ ตั้งรากตั้งฐานได
เทานั้นละ ถาทําเหลาะๆ แหละๆ อยางนี้ไมเปนทานะ ถาวาสติก็ระลึกไดชั่วระยะหนึ่งนิด
เดียวๆ จะเปนความเพียรที่ไหนไมทราบ เดินจงกรมก็หย็อกๆ ดีไมดีกลัวเขาไมเห็น ไปยืม
ขาหมามาเดินอีก ไดสขี่ าหาขา แตสติลงทวีปไหนไมรู มีแตขาหมากับขาคนบวกกันอยู
ในทางจงกรม ไปยืมขาหมามาเดินจงกรม เรามีสองขา ไปยืมขาหมาสี่ขา เอามาสองขา เปน
เดินจงกรมสี่ขาแตสติไมมีเลยใชไมไดนะ เอารอยขาก็ไมไดเรื่อง ไปยืมเอาขาบุงกือ(กิ้งกือ)
มาก็ไมเปนทา ขาบุงกือมากขนาดไหน เราก็เลยกลายเปนบุงกือไปตามๆ กันหมด
สติเปนสําคัญ นี่ตั้งมาแลว ทุกอยางผานมาแลวจึงไดสอนหมูเพื่อน สอนแบบแนใจ
เลย ไมผิดวางั้นเลย จึงขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ ทําทุกสิ่งทุกอยางใหจริงจัง อยาเหลาะๆ
แหละๆ ไมใชธรรมของพระพุทธเจานะเหลาะๆ แหละๆ ทําจริงจังนี่คือธรรม ทําอะไรทํา
จริงทําจัง ความพากความเพียร ความอดความทน เหลานี้เปนธรรมทั้งนั้นใหนํามาใชถา
อยากมีคามีราคาสําหรับพระเราหรือประชาชนทั่วๆ ไป พากันจําใหดี
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ระยะนี้รูสึกวาความเพียรของพระทั้งหลายเราไดออนลงๆ เราดูทุกระยะนี่นะ เพราะ
เกี่ยวของกับการชวยชาติบานเมือง พระกับฆราวาสก็เกี่ยวโยงกัน ศาสนากับโลก โลกก็คือ
เมืองไทย ศาสนาก็อยูเมืองไทย ก็เกีย่ วโยงกัน เพราะฉะนั้นมันถึงกระเทือนถึงกัน พระก็
เลยตองไดออ นทางความพากเพียรดานจิตตภาวนา เราเห็นไดชัดๆ ทีนี้ใหกระตุกตัวเองขึ้น
ใหเรงขึ้นความพากเพียร เปนพื้นฐานของพระผูต องการมรรคผลนิพพาน ตองการความดี
ทั้งหลาย มีความพากเพียร สติปญญา ความสํารวมระวัง นี่คือสมบัติของพระ สังวรธรรม
คือความสํารวมระวัง ความมีสติสตัง เหลานี้คือสมบัติประจําพระๆ เราทุกองคๆ
การประกอบความพากเพียรอยาหาอิริยาบถ ใหสติติดอยูก ับจิตใจเลย นั้นแหละคือ
ความเพียร ยืนเดินนั่งนอนเวนแตหลับเทานั้นสติติดแนบ ผูน ี้ตั้งไดเลยๆ มรรคผลนิพพาน
อยูชั่วเอื้อมมือกับสติกับใจติดแนบกันนี่แหละ ถานอกจากนี้แลวแบกคัมภีรก็หลังหักเฉยๆ
ใหพากันจํานะ เอาจริงเอาจังทุกสิ่งทุกอยาง เวลาออกพรรษาตอนนี้ก็เปนกําลังกฐินเสียดวย
ก็ยุงนั้นยุงนี้เปนธรรมดา กฐินนี้เกี่ยวกับเรื่องประชาชนเขามาเกี่ยวของ สําหรับพระเองไม
คอยยุงอะไรนักกับกฐินก็ดี มีแตความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา นี้คืองานของพระ
นอกนั้นเปนงานปลีกๆ ยอยๆ ดีไมดีรบกวนงานทางดานธรรมะนี้ใหเสียไปได ถายิ่งเผลอ
ตัวไปแลวไปใหญเลยนะ พากันจําใหดี เอาละใหพร
หลังจังหัน
ทองคําเราคอยไหลซึมเขามาเรื่อยนะ ขอใหพี่นองฟงใหถงึ ใจทุกๆ ทานนะ ทองคํา
เปนหัวใจของชาติไทยเรา ที่หลวงตาบัวเหมือนวาเปนเปรตคอยเฝาทองคํากองนั้น เฝา
ทองคํากองนี้ ไปเที่ยวหาหยิบกระเปานั้น เคาะกระเปานี้ ตั้งแตตนมา เดี๋ยวนี้คอยเขี่ย
กระเปาไมไดตี หาทองคําเพื่อจะเขาสูคลังหลวงของเรา เวลานี้คลังหลวงของเราเปนโอกาส
ดีมาก นับวาวาสนาชะตาของคลังหลวงเรานี้ยังติดยังตออยูน ะ ทองคํายังคอยไหลซึมมา
เรื่อยๆ จากงานชวยชาติคราวนี้ เรียกวาทองคําประเภทไหลซึม คอยๆ ไหลซึมเขามา
เราพยายามที่จะใหทองคําไหลซึมเขาสูคลังหลวงของเราคราวนี้ เพราะรูสึกวาคลัง
หลวงเราขาดทองคํามากอยูนะ ที่เราไดเปนกอบเปนกํานี้ก็เปนน้ําใจของพี่นองชาวไทยเรา
ไมไดมีที่ตอ งติ ไดตามกําหนดกฎเกณฑและยังเพิ่มเขาอีกๆ นั้นเปนสวนหนึ่งที่ไดมอบเขาสู
คลังหลวงแลว แตทีนี้มองดูคลังหลวงที่กวางขวางสําหรับบรรจุทองคํารูสึกยังมีนอยมาก
เพราะฉะนั้นจึงพยายามเขี่ยที่นั่นเขี่ยที่นี่กับพี่นองทั้งหลาย ใหคอยไหลซึมเขาสูคลังหลวง
ของเรา เพราะนี้เปนโอกาสที่เหมาะสมมาก สวนใหญทองคําของเราเขาสูคลังหลวงก็เขา
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ไปๆ สวนยอยๆ ก็คอยๆ ไหลเขาไปนี้เหมาะสม ทั้งหัวทั้งตัวเขาแลว พวกหางก็ควรจะคอย
ตามๆ กันเขาไป ถาหากไมไดคราวนี้แลวจะไมมีโอกาส
เราเห็นไหมเคยมีใครเอาทองคํามาใหคลังหลวงของเรา ยังไมเคยมี แตชาติไทยของ
เรานี้แลที่มีความจําเปน จึงตางทานตางไดพยายามขวนขวายหามา ไดทองคําตั้ง ๑๑ ตัน
๓๗ กิโลครึ่ง นี่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ดอลลารก็ตั้ง ๑๐ ลานกวา ก็ไมเคยมี นีไ้ ดมี
แลว ประจักษแลว และเปนโอกาสอันดีงามอยูเวลาทองคําสวนใหญเขาเรียบรอยแลว
สวนยอยก็ควรที่จะคอยไหลซึมเขาไปๆ อยาใหขาดวรรคขาดตอนเสียทีเดียว เพื่อเปนการ
เพิ่มเติมทองคําเราใหมีจํานวนมากขึ้น สมกับเราชวยชาติๆ จึงไดเผดียงใหบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายทราบหลวงตายังเปนหวง เพราะฉะนั้นจึงพูดเรื่อย เหมือนวาเปนเปรตมาเฝาอยู
กระเปานั้นกระเปานี้ กระเปาทองคํา อยูอยางนั้นแหละ
พูดแลวไมแลวสักทีเรื่องทองคํา ไดพูดยิบๆ แย็บๆ พูดมากพูดนอยอยูนั้นแหละ
พูดเอาทองคําเขาสูคลังหลวง ไดนี้แลวเราอบอุน คลังหลวงเปนที่ตายใจ เปนที่ยืนยัน
แหงชาติของเรา ในการทํามาคาขายติดตอทุกสิ่งทุกอยาง ทองคําเราเปนตัวประกันไวเลย
เมื่อทองคําเรามีมากแลวเงินของเราก็แข็งขึ้น เงินไทยเราก็แข็งขึ้นดวย แลวการติดตอซื้อ
ขายจะติดหนี้ติดสินกันบาง ทองคํานี้เปนตัวประกันอยูแลวก็สะดวก เราเห็นจุดนี้เปนสําคัญ
จึงไดมงุ ตอจุดนี้ๆ อยูเรื่อยๆ ควรที่จะไดแหละในระยะนี้ เราก็เปดประตูแยมๆ เอาไวให
คอยไหลซึม เขากันไดกับประเภทไหลซึม ไมไดเปดอาไว ใหคอยไหลซึมเขาไป
นี่เราก็ไดหลายกิโลแลว ตั้งแตจํานวนที่มอบเขาคลังหลวงนั้นผานไปเรียบรอยแลว
เวลานี้ไดทองคํานาจะไมต่ํากวา ๑๕ กิโล ทองคําที่เราไดทีหลังอยางนอยก็ ๑๕ กิโล จาก
ทองคําไหลซึมมาเปน ๑๕ กิโลแลว หากจะมีวันหนึ่งจนไดฝนมันตกยิบๆ แย็บๆ ตกไม
หยุดไมถอย ลูกเห็บอันเปนพอเปนแมของฝนมันจะตกอยูละ เดี๋ยวก็ตุบตั๊บมา เดี๋ยวก็ตูม
ตามมา มันมาดวยกันฝนเม็ดใหญเม็ดเล็กกับลูกเห็บมาดวยกัน ไมมาไดยังไงเสกคาถาจน
จะเปนจะตาย จนจะไมไดหลับไดนอน เสกคาถาหาลูกเห็บตกมาเปนทองคําๆ เราจึงไดพา
พี่นองทัง้ หลายไดพยายามหาสมบัติที่เปนหัวใจของชาติไทยเรา เขาสูคลังหลวงของเรา เพื่อ
สรางความแนนหนามั่นคง ไดอุตสาหพยายาม แลวก็ไมแลว เลิกก็ไมเลิกอยูอยางนี้ เดี๋ยว
ตัวใหญ เดี๋ยวตัวเล็ก แฝงกันมาอยูงนั้ แหละ เพราะยังเปนหวงอยู
เดี๋ยวนี้เงินดอลลารเรามีตั้ง ๔๓,๐๐๐ ลานเหรียญดอลลาร ที่อยูในคลังหลวงเวลานี้
แตกอนติดหนี้เขาจน ก็เคยพูดใหพนี่ องทั้งหลายฟง วาดภาพพจนดูซิ เปนความจริงอยาง
นั้นนะ คนไทยเรา ๖๒-๖๓ ลานคนนี้มากขนาดไหน แลวมองหาคน ๖๒ ลานคนไมเห็น มี
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แตหนี้ปดหมดเลย หนี้ตางชาติที่ไหนตอที่ไหนครอบไวหมด คนไทยเรามองไมเห็น ๖๒
ลานคน เราฟนออกมาได นี้เราไมระลึกถึงนายกเรา เราจะระลึกถึงใคร ใครเปนคนเปด
หนี้สินที่ปกคลุมคนทั้งชาตินี้ออกเปดเผย เวลานี้เห็นคนทั้งชาติเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มหนาเต็ม
ตาแลวนะ นี่ใครมาเปด ติดหนี้เขาเทาไร นายกเราใชหนี้ไอเอ็มเอฟไป อันนั้นละมันปด คน
ทั้งประเทศเรามองหาคนไมเห็นเลย แลวนายกเราเปดออกไดเลยเห็นไหม
เราไมชมเชยนายกเรา เราจะชมเชยใครวามาซิ ชมเชยพวกเปรตพวกผีพวกกินบาน
กินเมืองกินตับกินปอดประชาชนมีอยางเหรอ เราตองชมเชยผูหาเงินหาทองเขามาสูคลัง
หลวง แลวหนี้สินปกคลุมหุมหอชาติไทยของเราจนมองไมเห็นเลย คนไทยตั้ง ๖๒-๖๓
ลานคนมองหาคนไมเห็น มีแตหนี้ปดหัวอยูหมดเลย เปนภูเขาทั้งลูกๆ ปดไวขางบน นี้
นายกเราเปดออกไดหมดเลยใหเห็นพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ เพราะใคร เอาใหมันจริงมัน
จังหนอยซิพดู อะไร ความจริงเปนอยางนั้นจะใหพูดวายังไง นี่เปดออกแลว พี่นองชาวไทย
เราเห็นหนาเห็นตากันทั่วหนาแลวเวลานี้
นายกเรานี่อุตสาหพยายามหาเงินเขามาสูคลังหลวงหัวใจของชาติอีกได ๔๓,๐๐๐
ลานดอลลาร นี่เขาแลวเวลานี้ แนนหนาไหม เห็นไหมละ นอกจากเปดหนี้ออกแลวยังเปด
หลักเกณฑของชาติไทยเราขึ้นใหเห็นทั่วหนากัน นี่คือใคร เอาวามาซิ แตกอนเราก็ไมเคยมี
หลวงตาไมเอียงนะ พูดเรื่องใดตองพูดเปนอรรถเปนธรรม ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว ผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูก พูดอยางอื่นไปไมไดขดั กับธรรม ไมใชธรรม ถาเปนธรรมก็ให
ตรงไปตรงมา นี้เราพูดตรงไปตรงมา ไมเหยียบย่ําทําลาย ไมยกยอคนใดโดยหาเหตุผล
ไมได พูดก็พูดตามหลักความจริง ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เราพูดตามหลักความจริง
ที่ควรชมเชยเราชมเชยเต็มหัวใจจริงๆ นะชมเชยนายกคนนี้ ชมเชยโดยธรรมนะ
ไมไดชมเชยโดยลูบหนาปะจมูก ไมเอานะอยางนั้น ประจบประแจงเลียแขงเลียขา เราไมมี
อยางนั้น ใครก็ตามๆ เทวดาตั้งแตทาวมหาพรหมลงมานี้กราบธรรมทั้งนั้น ธรรมเหนือ
หมดแลว เรานําธรรมมาสอนโลกนี่นะ ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว จึงขอใหพี่นองทั้งหลาย
ระลึกถึงหัวใจของชาติไทยเราที่ตั้งแนนหนามั่นคงมาไดเพราะใคร วางั้นเลย
เมืองไทยเราจะจมป ๒๕๔๐ เราลืมเมื่อไร จนหลวงตารองโกก นูนนะไปคนถาม
ธรรมดาเมื่อไร เขาไปคนในคลังหลวงเอาเรื่องเงินเรื่องทองติดหนี้ติดสินออกมา พอไดอาน
ดูเรื่องราวทุกสิ่งทุกอยางตามความจริงที่นําออกมาแลวนี้รองโกกเลย เรียกวาเมืองไทยเรา
ไมเห็นตัวคนเลย มีแตหนี้สินครอบหมดทั้งประเทศ แลวจะลากใหจมลง กดลงนี้ก็จมเลยๆ
ยังเหลือแตเขาไมกด กางเล็บไวนี้ ถากําเมื่อไรหมดเมืองไทยเรา แตนี้ยังไมไดกําเพราะ
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นายกเรามาเปดมือมันออกเสีย แลวหนี้สินพะรุงพะรังก็เขามาเปดออกหมดๆ เห็นหนาคน
ไทยเราทั้งประเทศ เราไมชมเชยคนประเภทนี้เราจะชมเชยใคร เอาวาซิ ถาวาหลวงตาพูด
ผิด เอา คานมา นี่เราพูดตามหลักความจริง เปนอยางนี้
ธรรมตองเหนือโลก พูดตามหลักความจริงใหโลกฟงซิ เราจะพูดเลนๆ ยังไง เอา
ความสัตยความจริงมาพูด นี่ก็ขอใหพี่นองทัง้ หลายไดระลึกถึงบุญถึงคุณของผูนําแหงชาติ
ไทยเรา ที่ไมลมจมคราวนี้ก็เพราะนายกคนนี้ วาอยางนี้ตรงๆ เลย ทานทั้งหลายเหลานั้น
เรียกวานายกเปนแกนนําของผูนําที่ดีทั้งหลาย เพื่อนําชาติไทยของเราขนสมบัติเงินทองเขา
มาสูชาติไทยของเรา และฉุดลากชาติไทยของเราขึ้น ก็คือนายกเปนแกนนําเปนแกนใหญ
เราไมไดวานายกคนเดียวดี นายกเปนหัวหนาที่จะพยายามพาลูกนองทั้งหลายบริษัทบริวาร
ที่มีเจตนาหวังดีรักชาติทงั้ หลาย ไดขวนขวาย ไดชวยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหนวยเรื่อยมา
เราชมเชยนายกเปนอันดับหนึ่ง
บริษัทบริวารทานทั้งหลายที่เปนขาราชการในประเทศไทยเรา ที่ตั้งเจตนาเพื่อชวย
ชาติ เราชมเชยเสมอหนากันหมด นายกเราเปนหัวหนา ถาไมมีนายก เหลานี้กาวไมออกนะ
ตองออกจากหัวหนาๆ เพราะฉะนั้นจึงตองยกหัวหนาเปนอันดับหนึ่ง บริษัทบริวาร
กิ่งกานสาขาดอกใบ เมื่อตนไปแลวกิ่งกานสาขาดอกใบก็ตดิ กันไป ควรชมเชยก็ตองชมเชย
กันทั้งหมด ถาตําหนิก็ตองตําหนิกันทั้งตนทัง้ กิ่งกานสาขาดอกใบนั้นแหละ นี่เราชมเชย
อยางนั้นนะ
คราวนี้เปนคราวสําคัญมากที่สุดเลย เมืองไทยเราธรรมดาโลกๆ แลวไมคาดไมฝน
วาจะฟนตัวขึ้นมาไดขนาดนี้นะ เพราะคอยจะจมๆ รอวันคืนอยูเทานั้นที่จะจม มองไปที่
ไหนนี่ โอย ซบเซาไปหมดประเทศไทยทั้งประเทศเหมือนบานราง แตมีคนเต็มบานเต็ม
เมือง อันนี้หนี้สินพะรุงพะรังเปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูบนหัวคนไทยทั้งชาติ นี่ซิที่มันสลด
สังเวชมาก อยูๆ ก็ไดนายกเราขึ้นมาแลวเปดออกๆ เรื่อย อุบายวิธีการตางๆ ที่เราไดเคย
มาอานใหทานทั้งหลายฟงแลว นี้เพียงเอกเทศ ที่มากกวานั้นยังมีอีกเยอะที่นายกเราทํา
เอาไวๆ เราไดมาแคนี้กอ นมาอานใหพี่นองทัง้ หลายทราบทั่วประเทศไทย ไมกี่เดือนมานี้
นี่เอาความจริงออกมาพูดนะ แลวใครทําไดละ นั่น นายกเราทําได ฟงซินะ แลว
กิ่งกานสาขาดอกใบทีก่ ําลังทําอยูเวลานี้และกําลังจะทําตอไปก็มีอีก มีตั้งแตที่จะหนุนเขามา
สมบัติเงินทองขาวของก็หนุนเขามาในชาติของตนๆ ประสับประสานกับเมืองนอกเมืองนา
โลกนอกโลกนาที่ไหนใหเขามาประสานกัน เปนมิตรเปนสหายกัน ไมใหเปนขาศึกกัน และ
จับมือกันคากันขาย ไปมาหาสูไดสะดวกสบาย นายกคนนี้เปนอันดับหนึ่ง ที่เห็นออกทาง
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โนนออกทางนี้ก็เพื่อชาติของเราแหละจะเพื่อใคร ฟงเอาซิ นี่เราพูดเพียงที่เราระลึกได
เทานั้น เพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นใจ
เอา คัดเลือกคราวนี้คนหนึ่งมีสิบบัตรใสลงไปสิบบัตร มีรอยบัตรลงรอยบัตรเลย
หลวงตาบัวไมหาม ลงเลย สวนกฎหมายยกไวเปนกฎหมาย กฎธรรมเปนกฎธรรม ธรรมนี้
ไมมีอดั มีอั้น ดีเทาไรยิ่งดีๆ ไมเฟอ หยอนเทาไรเพื่อความดีนี้ไมเฟอ วางั้นเลย เอาเลย
ชาติไทยของเราจะไดเจริญรุงเรืองแนนหนามั่นคงตอไป เวลานี้สงางามทัดเทียมกับชาติ
อื่นๆ แลว นี่ก็เพราะนายกของเราจะเปนเพราะใคร ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ เวลานี้ชาติไทย
ชาติอื่นเขามองเห็นแลว แตกอนเขามองไมเห็น มีแตหนี้ถมหัวปดหัวมันอยู มองหาคนไทย
ไมเห็น เวลานี้มองเห็นแลว คนเมืองนอกเมืองนาโลกนอกโลกนาไดเห็นเมืองไทย รูจัก
เมืองไทยกันเยอะเวลานี้ ก็เพราะนายกของเราเปนผูประสับประสาน จิตใจกวางขวาง เพื่อ
ชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริยจริงๆ ชาติไทยของเราเปนสําคัญ ไดเปดโลงออก
มาแลว
อันนี้ก็ยนเขามาหาทองคํา เพื่อหนุนชาติไทยของเราขึ้นนั่นแหละ จึงขอใหพี่นอง
ทั้งหลายพินิจพิจารณา คอยๆ ไหลซึม ไหลซึมเขามา เปนโอกาสอันดีงามมากเวลานี้ ที่เรา
จะไดทองคําไมขาดวรรคขาดตอน ถาขาดไปเสียคราวนี้แลวจะไมไดอีกนะ จะไมมีเลย นี่
เปนเวลาที่ควรจะไดอยู เราจึงขอบรรดาพี่นองทั้งหลายใหพินิจพิจารณาดวยกัน ใหไดคน
ละเล็กละนอยผสมเขาเปนน้ําไหลซึมๆ ก็จะมากขึ้น เวลานี้ก็ไดตงั้ สิบหากิโลแลว พวก
ประเภทน้ําไหลซึมนะ ก็ไดมากขึ้นโดยลําดับอยางนี้แหละ
ทองคําคอยไหลซึมเขามาเรื่อยๆ เราพอใจ เรายังหวังอยูนะ หวังจะไดทองคําจาก
พี่นองทัง้ หลาย ที่เปนประเภทไหลซึมนี้เขาสูคลังหลวงของเรา ตายแลวเราหายหวงเลย จะ
ไมหวงอะไร เดี๋ยวนี้ยังหวงทองคํามากอยู จึงไดพูดกับพีน่ องทั้งหลาย พูดแลวพูดเลาอยู
อยางนั้นแหละ ถาไดอนั นี้แลว ทองคําเราเต็มคลังหลวงพอประมาณ พอสมควรแลวเรา
พอใจ เดี๋ยวนี้ยังไมพอใจ จึงตองกวนบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย เอาละทีนี้จะใหพร
สวนมากเราไปแตโรงพยาบาล ไปเที่ยวโรงพยาบาลตางๆ ซอกแซกอยูลึกๆ
อุตสาหไป ไกลเทาไรก็ไป ไปที่ลึกๆ ที่ใกลถนนหนทางการไปมาหาสูสะดวก เราก็ไมคอย
ไป ถาที่ไหนอัตคัดขัดสนก็ไปละ บืนไป ไปแลวก็ยังใหโรงละหมื่นบาทก็มี หมื่นกวา หมื่น
หาก็มี เอาของไปใหแลว เอาเงินใหดวย ความสงสารนี่ละมันครอบหมด จึงไมมอี ะไรที่จะ
เหลือติดตัวไดเลย มีเทาไร หมดๆ หมดไปพรอมๆ เพราะอํานาจความเมตตามันครอบไว
หมดเลยนะ
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วันกฐินของเราก็คนจะมากนะคราวนี้ กฐินนี้ไมใชกฐินเพือ่ อะไรนะ พี่นอง
ทั้งหลายกรุณาทราบทั่วหนากัน คือกฐินเพือ่ ชาติของเรารอยเปอรเซ็นต ไมเปนอยางอื่น
โครงการชวยชาติที่เราเทศนาวาการในที่ตางๆ ที่ไดปจจัยมาชวยชาติ บัดนี้การเทศนาวา
การหยุดลง และปจจัยทั้งหลายที่ไดมาชวยชาติบานเมืองก็หยุดลงเชนเดียวกัน ก็เหลือแต
เงินจํานวนเหลานี้แหละ ใครมาบริจาคมากนอย เราเอาอันนี้ออกชวยชาติเวลานี้ จึงแยงจาก
กฐินนี้ก็คือกฐินของชาติโดยตรงนั้นแหละ ไมไดเปนที่ไหน เอาละเทานั้น
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

