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 สรุปยอดกฐินทองคําชวยชาต ิ๘๔,๐๐๐ กอง กฐินทองคําได ๒๔,๙๘๔ กอง เทากับ
ทองคํานํ้าหนัก ๙๔ กิโล ๖๕ บาท ๕๐ สตางค กฐินเงินสดได ๖๒,๕๙๘ กอง เทากับเงินสด 
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สรุปทองคําและดอลลารเมื่อวันที ่๑๒ เม่ือวานน้ี ทองคําได ๒ กิโล ๒๐ บาท ๗๑ 
สตางค ดอลลารได ๗๖๑ ดอลล รวมทองคําทั้งหมดได ๕,๓๙๕ กิโล 
นักขาวชอง ๑๑ หลวงตาจะมีโครงการชวยชาติโครงการใหมอีกไหมครับเร็ว ๆ น้ี 

หลวงตา โอ โครงการน้ียังไมเสร็จ ยังจะไปบืนหาโครงการไหนอีก ใหโครงการน้ีเสร็จ
กอนแลวมีอะไรคอยพูดกันนะ เอา ใหรีบหามาถาอยากใหเสร็จ 
นักขาว  โครงการน้ีก็ทะลุเปาท่ีหลวงตาต้ังใจไวนะครับ 

หลวงตา ทะลุเทาที่ไดมาแลว ที่ยังไมไดกําลังรอนอยูเดี๋ยวนี้ยังไมทะล ุ เอา ใหชวยกัน
ทะลุ เอา ถามมาจะตอบ 

นักขาว  ตอนนี้ถามีคนตองการที่จะบริจาคในโครงการชวยชาต ิ จะบริจาคเงินและ
ทองไดที่ไหนครับชวงนี้ 
หลวงตา ชวงนี ้ แลวเด๋ียวน้ีเอาเขาอีก เด๋ียวน้ีมาน้ีเลย บริจาคกับหลวงตาน้ีเลยย่ิงสด 
ๆ รอน ๆ เอากันเด๋ียวน้ีเลย คือทองคําท่ีเรากําหนดไวในโครงการชวยชาติคราวน้ี ขอใหได
ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันจะเปนความเหมาะสม แลวสมบัติขางเคียงก็คือดอลลาร ดอลลาร
เวลาน้ีได ๗ ลานแลว ใหพอเหมาะพอดีกันกับทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันน้ัน ดอลลารควรจะ
ได ๑๐ ลาน น่ีโครงการท่ีกําลังดําเนินมา เวลาน้ีทองคําเราก็ไดแลว ๕,๓๙๕ กิโลคร่ึง เรียก
วาอันน้ีบรรลุเปาหมายมาแลว ขาด ๑๐ ตันอยูเทาไรเราก็จะไดพยายามใหไดตามความมุง
หมาย เพราะเวลาน้ีเหตุการณทุก ๆ อยางเหมาะสมพรอมมูลดวยกันท่ีเราชวยชาติคราวน้ี 

คือชาติของเราเปนมายังไง ๆ พ่ีนองท้ังหลายทราบท่ัวหนากัน แลวคนไทยทั้งชาติ
ตางทานก็ตางขวนขวายเร่ือยมาจนกระท่ังปานน้ี ถึงขนาดที่วาไดทองคํา ๕,๓๙๕ กิโลแลว 
น่ีบรรลุเปาหมายมาถึงจุดน้ี แตจุดท่ีเราตองการจริง ๆ ตามความมุงหมายในโครงการคราว
นี้วาทองคําขอใหได ๑๐ ตัน แลวดอลลารก็ขอใหได ๑๐ ลาน ซ่ึงเวลาน้ีดอลลารได ๗ ลาน
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แลว อันนี้คอนขางแนใจ จะติดตามกันไปกับทองคํา ๑๐ ตันน้ัน เปนจํานวน ๑๐ ลานคอน
ขางแนนอนแลว เพราะไมใหญโตอะไรมากนัก 

สําหรับทองคํายังขาดอยู ๔ ตันกวา เราแนใจวาจะครบกําหนดคือ ๑๐ ตันได อันนี้
ขาดอยูเพียง ๓ ลานสําหรับดอลลารเรา จึงแนใจวาจะไดดวยกัน น่ีเปนความมุงหมาย แลว
เปนเหตุการณท่ีเหมาะสมดวยท่ีพ่ีนองชาวไทยเราไดชวยชาติเวลาจะลมจมอยางน้ี เพราะ
ฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะประกาศกองไดทั่วประเทศไทย ใหพี่นองทั้งหลายมาชวยกันอุม
ชาติไทยของเรา ใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ถาเลยเวลาน้ีแลวหาความแนนอนไมได จะ
บอกวาไมไดทันทีก็ไดนะ เวลาน้ีเหมาะสมมากท่ีเราจะอุตสาหพยายามหาทองคําเขาสูคลัง
หลวงของเรา เพราะเปนกาลอันควร เหตุการณทุกอยางพรอมแลว จึงเรียนใหพี่นองทั้ง
หลายทราบตลอดมา ขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน แลวจะหายใจโลงท่ัวประเทศไทยเรา 
สวนดอลลารยังไงก็จะตองเปนไป แลวมีอะไรอีก 

นักขาว  หลวงตาครับขณะท่ีคนไทยหลายลานคนกําลังชวยชาตินะครับ มีคนบาง
กลุมที่กําลังทุจริตคดโกงชาติอยูเดี๋ยวนี้ คนกลุมน้ีเปนคนประเภทไหนครับหลวงตา 
หลวงตา ถาจะใหพูดตามความจริงหรือมีตลกแทรกดวยก็ไมผิดวา ถาคนโกงชาติแลว
สูไอปุกกี้เราไมได อาว จริง ๆ หมาไอปุกกี้เรามันไมหาโกง ไมหาฉกขโมยกินของเจาของ
นะ ไอนี้กินของเจาของ เจาของคือชาติไทย หาคดหาโกงหารีดหาไถกิน อยางน้ีเลวย่ิงกวา
หมาไอปุกกี้เรา อยาเอามาเปนตัวอยาง ถาเอาเปนตัวอยางใหเอาไอปุกก้ีเราเปนตัวอยาง วา
ปุกกี้นี้ไมทุจริต เอาอะไรใหกินกินหมด จนกระทั่งเขาอิ่มแลวเอาใหเขา ๆ ก็ไมกิน อันนี้กิน
ไมมีอิ่มพวกนี้ ไอปุกกี้เรานี้อิ่ม เอาละพอ 

นักขาว  หลวงตาจะมอบทองคําเขาคลังหลวงครั้งละกี่กิโลครับ 

หลวงตา ท่ีมอบคราวน้ีวันธนาคารชาติวันท่ี ๑๐ ธันวา น้ี ไดประกาศออกไปแลววาจะ
มอบ ๕๐๐ กิโล เวลาน้ีไดส่ังทางโรงหลอมเขาแลวท้ัง ๆ ที่เรายังไมมีทองคําพอ แตเราได
ส่ังโรงหลอมไปแลววาใหได ๕๐๐ กิโล คือใหหลอมครบ ๕๐๐ กิโลเลยทีเดียว เมื่อขาด
เหลือเทาไรเราจะพิจารณาทีหลัง เราเปนคนรับรองแทนพ่ีนองชาวไทยท้ังประเทศ ถาคอ
ขาดหลวงตาบัวตองขาดกอนพี่นองชาวไทย น่ีเอาไปรับรองไวแลว คือใหได ๕๐๐ กิโล แลว
เราจะพิจารณาตามหลัง น่ีละท่ีเราไดมากนอยเรากําลังริบรวมรวบรวมอยูน้ี มันขาดมัน
เหลือเทาไรที่จะเอาไปแทนทองคํา ๕๐๐ กิโลท่ีเราส่ังเขาใหหาครบแลวน้ัน เรากําลัง
พิจารณาอยู เอา มีอะไรวากันมา จะถามอะไรก็ถามได มีหลักมีเกณฑยังไง ๆ ที่จะเปนคติ
ตอชาติไทยของเราใหถามมา ผูตอบก็จะหาหลักหาเกณฑตอบเพื่อประโยชนของชาติบาน
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เมือง ถาอยูในฐานะที่ตอบได ไมขัดเหตุผลกลไกแลวเราจะตอบใหเปนประโยชนแกชาติ
ของเรา อยางที่ถามนี้เราก็ตอบเพื่อชาติ 
นักขาว  หลวงตาครับรัฐบาลชุดน้ีเปนยังไง ถูกใจไหมครับ 

หลวงตา ถาหากวาผมไปเปนรัฐบาลจะถูกใจผมไหม ก็ถามตออยางนั้นอีกบางซ ี ตรง
นี้บกพรอง เราไมตอบ พี่นองทั้งหลายเห็นกันทั่วประเทศ ย่ิงตาดีกวาหลวงตาบัวดวยซํ้า วา
ผูนําคนน้ีเปนยังไงทานท้ังหลายเห็นแลว อยาใหหลวงตาไปยกหรือไปเหยียบเลยท้ัง ๆ ที่หู
ตาของเราใจของเรารูเห็นอยูทุกคนวาผูนําคนน้ีดําเนินงานยังไง แลวผูนําท่ีแลว ๆ มาขัดกัน
มาเรื่อยจนกระทั่งถึงผูนําปจจุบัน ปฏิบัติตนมายังไง ๆ เราก็ทราบมาโดยลําดับลําดา แลวผู
นําคนน้ีปฏิบัติเปนยังไง เราก็ทราบประจักษเราแลวทุกวันน้ีเปนยังไง จึงอยาใหหลวงตา
ตําหนิติชมทั้ง ๆ ที่พี่นองทั้งหลายก็มีเครื่องรับเสมอกัน หรืออยางหนึ่งก็มากกวาหลวงตา
อีก เพราะหลวงตาเปนพระปา ๆ รก ๆ อยูในปาในเขา ไมคอยรูกฎระเบียบขนบประเพณี
การดําเนินเพ่ืองานการบานเมืองอะไร วาไดวาเสียวาผิดวาถูกประการใดย่ิงกวาประชาชน
เขา เขารูย่ิงกวาหลวงตา จึงไมอยากไปอวดนะ 

แตการดูการฟงนี้ไดฟงทุกคน เราเองก็ฟงแลวพิจารณาตลอด เทาท่ีเปนมาก็ให
พิจารณาก็แลวกัน ผูนําคนปจจุบันน้ีเปนยังไง พี่นองทั้งหลายก็ทราบทั่วหนากัน วางไวแคน้ี
กอนนะ คือยังไมยอยังไมตําหนิ ขอใหทานดําเนินงานของทานไป เราเรียกวาเปนชาติไทย
ทั้งชาติแลวก็ใหดูทานไป แลวเราก็ปรับปรุงตัวของเราใหดีสอดคลองกันกับรัฐบาลปจจุบัน
น้ีนะ รัฐบาลปจจุบันทานก็ประกาศออกมาแลว วาทําเพ่ือประโยชนแกชาติบานเมืองของเรา 
แลวการดําเนินของทานเวลาน้ีก็รูสึกจะกลมกลืนกันไป เทาท่ีผานมาไมเคยไดยินวาไปทํา
ความเสียหายแกชาติบานเมืองอะไร เชน คดโกงรีดไถ กินลับ ๆ ล้ี ๆ กินเปดกินเผย เราก็
ยังไมเคยเห็นก็บอกวายังไมเคยเห็น นอกนั้นเปนยังไงอยาใหรื้อกลับไปเถอะ เขาใจไหม 
เห็นมาแลว ผานมาแลว ถาติก็ติมาแลว หากวาควรจะไดชมก็ชมมาแลว เอาปจจุบันน้ีละ 
แลวถามไปเรื่องอะไร เราก็ลืมไปแลว อยางน้ีนะ ลืมแลว 
โยม  รัฐบาลชุดน้ีแหละครับ เขาถามวาเปนยังไง ถูกใจหลวงตาหรือเปลา 
หลวงตา น่ันละ ขอใหพี่นองทั้งหลายพิจารณาเอง จะใหหลวงตาไปชมเอาทีเดียว ๆ 
เหมือนพ่ีนองชาวไทยเราเปนคนตาบอดหูหนวก หลวงตาไปลบตาลบใจเสียท้ังหมด หู
หนวกตาบอดไมใหรู ใหรูแตหลวงตาคนเดียว ประกาศปาง ๆ มันขายหนาหลวงตา อวดดี
เกินชาติบานเมืองไป เขาใจไหม เพราะฉะน้ัน จึงมอบใหพี่นองทั้งหลายดูใหด ีอยาวาแตดู
รัฐบาลคนปจจุบัน คนไหนก็ตาม คนดีคนชั่วจะมีแฝงมาทุกกลุมทุกรัฐบาลนั้นแหละ ใหเรา
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คัดเราเลือกเอามาทดสอบ จํานวนมากจํานวนนอยยังไง ใหดูมาดวยกันน้ันละนะ เอาอยาง
นี้ดีกวา แลวมีอะไรวามาอีก 

นักขาว  หลวงตาครับ แลวพวกหนวยงานราชการจะมีสวนชวยชาติไดอยางไรครับ 

หลวงตา ออ เร่ืองหนวยราชการน้ัน ถาต้ังไปทางกฎหมายบานเมืองแลวก็เปนหนวย
งานที่จะชวยชาติทั้งนั้น ไมมีหนวยงานใดที่จะมาตั้งอยางเปดเผยวา เปนเจาอํานาจ เปนเจา
หนาที่คดโกงรีดไถ ล้ี ๆ ลับ ๆ กินตับกินปอดประชาชน ไมมีเห็นมีออกเปดเผย ทาง
กฎหมายก็ไมไดมาอานใหฟง แตการอยูการกินแบบนี้มันก็มีเหมือนกัน ถาใหเปนไปตาม
ความมุงหมายของประชาชนจริง ๆ แลวทางขาราชการก็มีปากมีทอง ประชาชนก็มีปากมี
ทองเหมือนกัน แตการอด การออม การอิ่ม การหิว มีดวยกัน ยังไงก็ขอใหอดใหหิวดวย
ความสุจริตธรรม ดีกวาการอิ่มพอง ทองปองดวยการกินแบบมหาโจรในราชการปลนบาน
ปลนเมือง อยางนี้ไมดีเลย 

แลวพูดตามหลักความจริง ๆ ก็คือวา ขาราชการเราน้ันควรจะเปนผูอดทนมากย่ิง
กวาประชาชน เพราะเราทํางานเพ่ือประชาชน อดบางอิ่มบางรัฐบาลตองพิจารณา คือวงราช
การตองพิจารณาตัวแตละคน ๆ อยาเห็นแตวาพอเปนราชการข้ึนมาแลวน้ีเปนนายเหนือ
หัวเขาแลว ใชอํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ คดโกงรีดไถทุกแบบทุกฉบับอยางนี ้เขาเรียกวาเปรต 
ไมใชราชการเขาใจไหม ราชกิน แบบน้ันเขาเรียกราชกิน ราชกลืน เขาใจแลวเหรอ เอา มี
อะไรถามมาอีก ถาตอบไดก็จะตอบ 

นักขาว  หลวงตาครับ ยุคสมัยมันเปล่ียนไป ความเจริญมันเยอะ ทีน้ีเราคนไทยเรา
ควรจะดํารงตัวอยางไรครับ ใหอยูได 
หลวงตา แลวความเจริญมันเยอะ มันเจริญทางไหนเราสงสัย มันเจริญน่ีมันเจริญ
แบบไหน เหอ เราก็ไมอยากจะพูดอะไรมากนัก ท่ีวาเจริญ เอาธรรมจับมันรูสึกวาพูดยาก 
ใหพูดแบบออมแอม ๆ ไปเสียดีกวา เขาใจไหม จะปรับปรุงยังไง ยังไงก็ไมเหนือจากศีล
ธรรมไปได ศีลธรรมเปนแบบฉบับท่ีตายตัวราบร่ืนดีงาม อดก็ตาม อิ่มก็ตาม ใหเปนไป
ตามแถวแนวของศีลธรรม โลกจะไมเดือดรอน จะวาโลกเจริญก็พูดไดเต็มปาก ถาแบบ
กิเลสแอบแฝงเขามาทุกแงทุกมุม ดังที่เคยเปนมาอยูแลว จะวาเจริญเทาไร มันก็คือเจริญ
ความเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันอยูโดยดีน้ันแหละ จะใหเจริญเปนความสุขความเย็นใจ 
เหมือนเจริญดวยการดําเนินตามธรรมเปนแบบฉบับน้ีจะหายาก และหาจะไมมี เขาใจ เอา 
ถามมา ถามตรงไหน 

นักขาว  หลวงตาครับ แลวคนจนจะชวยชาติยังไงครับ ไมมีเงินบริจาค 
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หลวงตา ประเทศไทยเราไมใชเศรษฐีก็ยังชวยชาติมาโดยลําดับ ยังจะมาดูถูกประเทศ
ไทยอยูเหรอ เหอ เอา ถาอยางนั้นเอาเศรษฐีมาออกหนาหนอย เอาทองคํามาใหประเทศ
ไทยที่ทุกขจนมาก ๆ น้ีสัก ๑ กิโล ไมเห็นมี แตชาติไทยของเราไมมีใครเปนเศรษฐ ีเวลาน้ี
ทองคํารวบรวมก็จากคนจนน้ันแหละ แตไมจนทางนํ้าใจน้ีไดมาแลวต้ัง ๕,๓๙๕ กิโล นี่มา
เหยียบเมืองไทยเราไดเหรอ นี่เมืองไทยเปนเมืองเศรษฐ ี กําลังตั้งตัวเปนเศรษฐ ี เงินเขาสู
คลังหลวงก็เปนเศรษฐีไดเขาใจไหม จะมาประมาทเมืองไทยเราเหรอ เมืองเศรษฐีไหนไม
เห็นเอาเงินมาใหเรา หรือทองคํามาใหเราสัก ๑ กิโล ปดลงทะเลพวกนี้อยาเอาเขาไปยุงกับ
พวกเรา ใหพวกเราตางคนตางชวยเหลือกัน มี ๕ เอามา ๑๐ เขาใจไหม กูเขามาเสียกอน
คอยไปเอามาทีหลังอีก เอา อยางนั้นซินักสู 

เมืองไทยเราเปนคนจน แตหัวใจไมใชจน เปนนักสูดวยกัน เราจะเห็นไดชัด ๆ กับ
บรรดาลูกศิษยลูกหาของเรา เฉพาะอยางย่ิงเราลงไปภาคกลาง ไปสวนแสงธรรม ถาหลวง
ตาหลับครอก ๆ พวกบริษัทบริวารก็เคล้ิม ๆ หลับ ๆ ไปตาม ๆ กัน พอเราแอม ทางนี้ก็
คึกคักเขาใจไหม คือหมายความวาจะกาวเดิน การบริจาคยังขาดยังเหลือเทาไร ๆ จะออก
หนวยงานละ พอทางนี้แอม ทางน้ีก็ตรวจดูรายไดรายเสียจะเปนยังไง จากน้ันแลว นี่ทองคํา
เวลาน้ียังขาดเทาน้ันเอาใหไดเทาน้ันนะ พรึบเลย ไดเทาน้ันเปนพัก ๆ เอา ดอลลารขาดเทา
น้ัน พรึบเลย ชนะไปเปนพัก ๆ เราเห็นใจพ่ีนองชาวไทยเรา เฉพาะอยางย่ิงภาคกลางท่ีเรา
ไปอยูสวนแสงธรรม ไมเห็นผิดเห็นพลาดเลย ฟาดหมัดไหนก็หมัดนั้นเลย ตอยเลย ๆ 
ความจนขาดเหลืออยูเทาไร ขาดสะบ้ันไปเลย ความสมบูรณแทนท่ี ๆ นี่เราก็จะพาพี่นอง
ชาวไทยเราเอาชนะเปนพัก ๆ อยางน้ีแหละ เขาใจ เอา หยุดเสียกอนอันนี ้แลวมีอะไรอีก 

นักขาว  วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายนนี้ บรรดาพระกรรมฐานสายหลวงปูม่ัน จะมาที่นี่เพื่อ
ทําอะไรบางคะ 
หลวงตา คือทานจะมาเพื่อนําสมบัติที่มีอยูของทานเล็กนอย ตามกําลังความสามารถ 
ทานจะนํามารวมกันบริจาค ทองคําเปนอันดับหนึ่ง สวนเงินสดหรือดอลลารก็แลวแตจะติด
ตามกันมา แตที่ออกหนานี้คิดวาเปนทองคํา ทานไดสักเทาไรกี่ขีด ก่ีบาท กี่สตางค ทานก็
จะนํามาวันน้ัน วันท่ี ๒๔ ที่จะถึงนี ้ไดพูดกันบางแลววาจะมา พอผานวันที ่๒๔ ไปน้ีแลวเรา
ก็จะรวบรวมทองคํา ไดมากนอยจะรีบสงทันทีเลย จากน้ันก็หมุนเขาไปหาบัญชีเงินฝาก 
ประสานกันกับทางโรงหลอมเขา ทางโนนถานับทางน้ีไดเทาไรแลวจะเอาไปเทียบกัน เราคิด
ไวเรียบรอย พองานผานไปเรียบรอยแลว ทีนี้ก็จายคืน เราเอามาเทาไร ๆ เราก็จะหาเพ่ิม
ใหพอเทาน้ัน แลวมีอะไรอีกละ 
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นักขาว  มีคนฝากถามครับ วาทําไมถึงวา กิเลสเกิดงายตายยากครับ  
หลวงตา เพราะพวกนี้พวกสั่งสมกองกิเลส มันถึงเกิดไดงาย แลวตายยากคือพวกนี้
ไมสนใจฆากิเลส เพราะฉะน้ัน จึงตายยากหรือกิเลสไมตาย เขาใจ เขากันไดไหมคําตอบ 

นักขาว  มีคนถามอีกขอครับวา ทองคําชวยชาติไดเหรอครับ ทําไมตองเปนทองคํา 
หลวงตา เอา ก็ดอลลารก็เปนมาแลวดวยกันน้ี ยังไมถาม ทีน้ีไปหาดอลลารมาเปน
พยานวาง้ันนะ เอา วาไง ทําไมถึงเปนทองคํา ทองคําคือหัวใจของชาติรูไหม หัวใจของ
คนทั้งชาตินี้อยูกับทองคํา เราเห็นจุดสําคัญอันน้ีเราถึงไดประกาศกองใหพ่ีนองท้ัง
หลายทราบทั่วถึงกัน หรือวาเปนการรบกวนตลอดมา ขนาดท่ีเขามองเห็นหนา มาแลว เขา
มองเห็นหลวงตาเขาจะว่ิงเขาปา มาแลวไหนละทองคํา ไหนละดอลลาร เขาใจไหม เขาจะว่ิง
ก็เพราะเห็นความสําคัญของทองคําน้ันแหละ คือเวลาน้ีทองคําของเรารูสึกวามีนอยมาก 
เราจึงไดอุตสาหพยายาม เพราะเราเขาไปดูเอง ดูออกมาแลวจํานวนเทาไรเราก็ซักไซไล
เรียงกันละเอียดลออเรียบรอยแลว จึงไดมาประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ ดวยเปนความ
สัตยความจริง  

เพราะฉะน้ัน เราจึงไดมาคิดเฉล่ีย ถาหากเราไดทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันน้ี ลม
หายใจของชาติไทยเราท้ังชาติท่ีอยูในคลังหลวงน้ีจะหายใจโลงเราวานะ ถึงไมเต็มปอด
ก็หายใจโลง เอาแคหายใจโลงเราก็พอสบาย ตั้งแตเราจะจมลงทะเลเราก็ยังจะจมอยูแลว
ใชไหม ดีดขึ้นมาชั่วระยะนี้กอน พอหายใจโลง นี่ละทองคําจึงเปนของสําคัญมาก ใครไม
เห็นทองคําวาเปนของสําคัญคนน้ันหมดความสําคัญ และเปนคนกีดขวางชาติไทยของเรา 
ถาไมอยากใหเปนคนกีดขวางใหหามา ๆ เมื่อไดทองคํา ๑๐ ตันแลวหายใจโลง แลว
ดอลลารก็จะทัดเทียมกันไปนั้นแหละ เร่ือย ๆ สําหรับเงินบาทน้ี หลวงตาก็เคยพูดใหพี่นอง
ท้ังหลายฟงแลววา เงินบาทน้ีเราแยกเปน ๒ ภาค ภาคแรกท่ีแยกมาแลวน้ัน ไดเอาเงินบาท
น้ี ๙๓๑ ลาน ไปซ้ือทองคําเขาสูคลังหลวงเรียบรอยแลว อีก ๑๐ ลานน้ันเราเอาไปซ้ือ
ดอลลาร เพราะดอลลารท่ีเราจะเขาตามทองคําไปน่ีมันขาด ๓ แสนดอลล เราจึงไปถอนเอา
เงินจากธนาคารโครงการชวยชาติมา ๑๐ ลานบาท มาซ้ือดอลลารน้ีไดครบจํานวน ๓ แสน
แลวเขาดวยกัน รวมแลวจึงเปนเงินสดท่ีเขาไปสูคลังหลวงน้ัน ๙๔๑ ลาน  

นอกจากนี้หลวงตาไดแยกออกชวยชาติไทยเราทั้งประเทศ เรียกวาทุกภาคเลย โดย
การสงเคราะหสงหาคนทุกขคนจนซ่ึงมีหลายประเภท ตลอดถึงคนทุกขคนจนที่เปนคนไข
เขาสูโรงพยาบาลมาขอความชวยเหลือจากเรา เราเปนเจาของคนไขๆ  ทุกรายไปเลย ไมปด
แมแตรายเดียวตลอดมาอยางน้ี น่ีอันหน่ึง จากน้ันก็สรางสถานสงเคราะหในท่ีตาง ๆ แลวก็
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ข้ึนโรงรํ่าโรงเรียน สรางโรงเรียนเปนหลาย ๑๐ หลังวาง้ันเถอะนะ สรางไปทุกแหงทุกหน
ตามความจําเปน จากโรงรํ่าโรงเรียนแลวก็โรงพยาบาล เวลาน้ีโรงพยาบาลเขารวม ๒๐๐ 
โรงแลว ท่ีเราอนุเคราะหอยูในโรงพยาบาลมีหลายประเภท พวกเครื่องมือแพทย พวกรถ 
พวกตึกอะไร ๆ น้ีเราชวย ตึกโรงพยาบาลน้ีก็หลายสิบตึก ตึกหน่ึงนับเปนหลาย ๆ ลานข้ึน
ไปเลย นี่ละเงินอันนี้ที่เจียดออกไป ที่แยกออกไปชวยโลกอยางนี้แหละ 

แลวก็ทางวงราชการดวย เอาอุดรเราน้ีต้ังข้ึนเลย ดูเอาสถานีรถไฟอุดรธานี นั่นละก็
เงินของพี่นองทั้งหลายเองนะไปสวยงามนาดูนาชม ใครมองเห็นจอง ๆ ก็จุดนั้นแหละเงิน
สดของพี่นองหลาย นี่ก ็๑๐ กวาลาน แลวตามท่ีตาง ๆ เชน เรือนจําก็ม ีสถานีตํารวจก็มี 
สรางตรงไหนฟาดขึ้นไปเปน ๑๐ ลานข้ึนไป มีลดลงบางตั้งแต เรือนจําไมถึง ๑๐ ลานแต
หลายลานนะ เร่ือยไป หนองบัวลําภู เวลาน้ีกําลังจะกาวเขาสูเรือนจําลาดยาว ลาดยาวน้ีจะ
สราง ๒ หลังใหญเชียว ทั้งยาวทั้งกวางหลังละ ๓ ชั้น น่ีตกลงเรียบรอยแลว การรื้อถอน
กําลังดําเนินไปเวลาน้ี กับการทําแปลนควบคูกันไป พอเสร็จน้ีแลวก็จะเร่ิมข้ึน นี่ก็กะไวแลว 
อยางนอยไมต่ํากวา ๓๐ ลาน เรียกวาอยางนอย อยางนี้ละ เงินจํานวนเหลาน้ีออก ๆ 

สําหรับหลวงตาบัวเองพูดไดอยางยันเลย ใครจะมาหาอุบายวิธีการโจมตีแบบไหน 
คือเขาสรางนรกอเวจี ใสหัวเขาเอง ๆ เราพูดแบบวิตกดวยนะ คือหลวงตาน้ีบริสุทธ์ิสุด
สวนจริง ๆ การชวยพี่นองทั้งหลายจากเงินของพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทยเปนเงิน
จํานวนก่ีลานฟงซิ ไหลเขามาสูหลวงตาบัว หลวงตาบัวเปนผูแจกจายไปตามเหตุการณ
ท่ีเหมาะสม ๆ ตลอดมา แมบาทหน่ึงหลวงตาไมเคยมีสะดุดใจเลยวา เราไดหยิบเอา
เงินพ่ีนองท้ังหลายมาดวยความไมบริสุทธ์ิใจ หรือเปนลักษณะขโมยวาง้ันเถอะนะ แม
บาทหน่ึงหลวงตาบอกไดอยางยันเลยวาไมมี ฟงซิ การที่ไมมีอยางนี้เพราะอะไร เพราะ
หลวงตาชวยโลกน้ีดวยความเปนหวง ความสงสารโลกอยางรายแรงเต็มไปดวยความเมตตา  

เพราะฉะน้ัน หลวงตาจึงไมสนใจกับเรื่องที่จะไดมาเทาไร จะแยกจะแยะเอา มีสวน
ไดสวนเสียอยางนี้ไมม ี เพราะหลวงตาพอทุกอยางแลว ถาพูดเร่ืองธรรมภายในใจน้ี หลวง
ตาบวชมาต้ังแตวันบวชจนกระท่ังบัดน้ี ๖๘ ป กับ ๖ เดือนแลวนะ พฤศจิกายน วันท่ี ๑๒ 
วันน้ีวันท่ี ๑๓ แลว น่ีเต็ม ๖ เดือนแลว น่ีละเราบวชมาขนาดน้ี บําเพ็ญความดีมาต้ังแต
วันบวชจนกระทั่งบัดนี ้ เราไมมีความเสียอกเสียใจวาเราไดทําความเสียหายตอศีลตอ
ธรรมของตัวท่ีไหนบาง อบอุน แลวก็บําเพ็ญแตความดีต้ังแตวันบวชมาจนกระท่ังถึง
บัดน้ี จนกระทั่งถึงวาเปนที่พอใจทุกอยางในศีลในธรรมของเรา หาที่ตองติไมไดในเจาของ
เอง มองดูเจาของก็หาที่ตองติไมไดเลย สมบูรณแบบทุกอยางแลว 
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เราจึงไมมีอะไรที่จะแบงไดแบงเสียกับพี่นองทั้งหลาย ดวยความอดอยากขาดแคลน 
เราไมมี มีแตความเมตตาลวน ๆ แมบาทหน่ึงเราไมเคยปรากฏในจิตเราเลยวาไดนําเงินพ่ี
นองทั้งหลายมาออกดวยความทุจริต น่ีพ่ีนองท้ังหลายทราบ ใครจะมาโจมตีหลวงตาบัว
ขนาดไหน เมื่อเราไมมีแลวจะยกสามโลกธาตุมาโจมตีเราก็ไมมีความผิดตามที่เขาโจษจัน
กัน หรือเขาโจมตีเรา มันก็มีขึ้นจากผูที่กุขึ้นมาตั้งเรื่องขึ้นมา มันก็ไปเผาผูนั้นเอง ใหเผาเรา
ไมมี จากสามโลกธาตุนี้ก็เผาผูกอขึ้นทั้งนั้น ผูไมกอจะเอาอะไรมาเผา ก็เราดีอยู เขาจะหาวา
เราช่ัวเราจะช่ัวไดยังไง ถาเราดีเขาหาวาช่ัว ชั่วไปได โลกอันนี้เปาพุดเดียวใหมันชั่ว เปาพุด
เดียวใหมันดี ดีไดหมด ไมจําเปนตองมาสรางความดีกันใชไหมละ เปาพุด ๆ มันดีไปหมด 
เปาพุด ๆ ใหมันจมไปหมดก็ได 

แตนี้มันไมไดเปนกับลมปาก มันเปนกับการกระทํา เราทําดีเขาหาวาเราทําช่ัวอยาง
น้ัน เขาหาก็เปนเร่ืองของเขาหา ก็เปนความผิดของเขา ไมใชความผิดของเรา เพราะฉะน้ัน
หลักของกรรมจึงยืนยงคงถาวรตลอดมาและตลอดไป   กรรมดีกรรมชั่วขึ้นอยูกับผูทํา 
กมฺมสฺสโกมหิ เราเปนผูเจาของของกรรมท่ีเราทําไป แบงใหใครไมได กรรมเปนของเราท้ัง
ดีทั้งชั่วนั้น กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กรรมเปนทายาท กรรมเปนเผาพันธุ กรรมเปนที่พึ่ง
อาศัย ทํากรรมอันใดไว ทําดีหรือทําชั่ว กรรมน้ันแลจะเปนของเราท้ังหมด น่ัน ทาน
บอกไวอยางนี้ ถาทําช่ัวก็เปนบาป ทําดีก็เปนบุญเปนของเรา ไมไดวาเปนของใคร เอา ใคร
จะสรางอะไรไวก็สราง เราจะเปาพุดเดียวใหมันจมเลยอยางน้ี ถาเปนไปไดคนเราไมตองจํา
เปนที่ตองไปทําละ เปาพุดเดียวใหมันไดเลย แลวมีใครเปาใหมันดีไดไหม มันไมได 

น่ีละเราพูดตามหลักความจริงเปนอยางน้ี หายสงสัยแลวยัง เงินทองขาวของที่พี่
นองท้ังหลายบริจาคมาน้ี ไมไปไหนวาง้ันเลย เราเปนผูรับเอง เราพูดแบบมีศีลมีธรรม จาก
การกระทําท่ีเปนอรรถเปนธรรมมาเร่ือย ๆ เราไมมีเลหมีเหล่ียมอะไร ถาลงไดพูดขึ้นมา 
ข้ึนเวทีแลว เอา ออกไดเลย ออกไดเลย ไมมีคําวาลอลวงตมตุนของเรา เอา มีอะไรอีกถาม
มา หมดแลวเหรอ 
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