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เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ที่เอาเขาไปเพื่อเก็บใหเก็บ
วันนี้ดูอาการคอยดีขึ้น เมื่อเชาพอตืน่ ขึ้นมา ดูอาการคอยดี ฉันจังหันก็ไดมาก
เมื่อวานยอนหลังไมเปนทา เดินตามนี้ก็จะไมไหว ออนหมดเลย แตวันนี้รูสึกวาฟน
ขึ้นมา วันนี้ดี (โยมกราบถวายทองคํา ๗ บาท ) ทองคําเรานี้เขาคลังหลวงตั้ง ๑๑,๕๗๐
กวากิโลแลวนะ นับวาเขามากอยูนะ ไมมีสมัยใดที่ทองคําจะเขาไดมากเหมือนปจจุบัน ที่
พี่นองทัง้ หลายพรอมเพรียงกันชวยชาติเรา ไดทองคําตั้ง ๑๑,๕๘๔ กิโล เวลานี้ทองคํา
เขาแลว
อันนี้ไมใหออกชองไหน แมเม็ดหินเม็ดทรายไมใหออก เราสั่งขาดเลย เขาคลัง
หลวงโดยถายเดียว เพราะฉะนั้นจึงเขามาเรื่อย จนกระทั่งสุดทายเขาตลอด คลังหลวง
ของเราบกพรองมาก ทองคําเปนหัวใจของชาติไทยเรา ความแนนหนามั่นคงอยูกับจุดนี้
ทั้งนั้น การซื้อขายอะไรตออะไร ติดหนี้ติดสินเขา ก็เอาทองคําเปนเครื่องประกันตัว
เพราะฉะนั้นเราจึงตองเสาะแสวงหาทองคํามา เพื่อความสะดวกระหวางการคาขายตอ
กัน ทองคําเราตองมียืนไว
ครั้งแรกที่เรานําทองคําไปมอบใหคลังหลวง หัวหนาคลังหลวงเขาก็คงทราบ
ความหมายละ เพราะเราเอาไปมอบใหเยอะอยูนะ เปนครั้งแรกดวย พอเสร็จเรียบรอย
แลว คลังหลวงก็หัวหนาเลยนะ มานิมนตเราโดยเฉพาะ ใหเขาไปดูทองคําในคลังหลวง
นั่นเขามีความหมายของเขา เรารูทันที พอไปก็ไปดูทองคํา เขาวางไวเปนตับๆ เปนชอง
เดินซอกแซก สําหรับทองคํา ที่ไดมาพบเห็นทองคํามี ๒ ทานดวยกัน อะไรบาง คือ
สมเด็จพระเทพฯ หนึ่งกับหลวงตานี่แหละวางั้น พอดูละเอียดถี่ถวนเรียบรอยแลว เราก็
ไปนั่ง คุยกันสองตอสองไมใหใครทราบละ เพราะเปนเรื่องลับ แมจะเห็นก็เห็นเฉพาะ
เราเขาไปนี้
เราถามก็ถูกตามที่ถาม ไมผิดเลย เพราะคิดอานเรียบรอยแลวคอยถาม พอไปก็
ไปคุยกัน แลวทองคําเราเอาไปฝากไวประเทศไหนเทาไรๆ ก็เพื่อเวลาทําการซื้อขายติด
หนี้ติดสินกันก็ตองเอาทองคําเปนเครื่องยืนยัน นั่น ฝากไวกับสหรัฐตั้ง ๕๓ ตัน ทองคํา
เอาไวที่สหรัฐ ๕๓ ตัน อังกฤษดูเหมือน ๕ ตันหรืออะไร นอกนั้นไมมีวางั้น แลวในนี้ละ
มีเทานั้นใจหายวูบเลย โธ พอมาถามถึงเมืองไทยเรา สําหรับเมืองไทยเราเพื่อประกัน
ตัวเองมีเทาไร มีเทานั้น ใจหายวูบ เพราะฉะนั้นจึงประกาศทองคําเรื่อยมา เวลานี้
ทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๐,๐๐๐ กวาแลว นับวามาก ทองคําอยูค ลังหลวงไมมากนะ เราได
เพิ่มเขาอีกตัง้ ๑๑ ตันกวานะ ไดเยอะ นับวาหนาแนนขึ้นมาละ

๒
เราพยายามที่สุดที่จะชวยชาติบานเมือง ที่จะใหไปเอาจากสมบัติสวนกลางมา
สําหรับเรา ไมมี เราบอกตรงๆ มีแตขวนขวายเขาไปๆ เอาเขาไปแลว ใครมาทําลาย
ไมได เราเขาฟดกันเลย หลวงตานี้เขาไดทันที เหตุผลกลไกหลักธรรมวินัยมีอยู เราเดิน
ตามนี้ตลอด ไมใหผิดจากหลักธรรมวินัย ควรโตโตกันตามหลักธรรมหลักวินัย ได
ทองคําเขาไปตั้งเยอะคราวนี้นะ สําหรับดอลลารไมไดมาก ดอลลารได ๑๐,๒๐๐,๐๐๐
กวา ทีนี้มันก็จําเปนทางเงินไทยเรา คือเงินไทยเราตั้งแตเราเทศนชวยชาติ เงินไทยมันก็
มาๆ ก็ออกชวยชาติโดยสะดวกพอสมควร ทีนี้พอเราหยุดเทศน เงินเหลานั้นก็หมดไปๆ
แตการขอความชวยเหลือมาทุกทิศทุกทาง เงินไมพอ สุดทายก็ไปควาเอา
ดอลลารมาชวยกัน ดอลลารเปนอันวาไมไดเขาคลังหลวง ถาเปนอยางทุกวันนี้ไมไดเขา
มีเทาไรก็มาชวยเงินไทยหมด เพราะการชวยโลกเปนของเลนหรือ ทั่วประเทศไทยที่เรา
ชวยอยูเวลานี้ ไมวาที่ไหนเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลมากที่สุดเลย
คําวาชวยโลกๆ โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่เราชวยทุกวันนี้ ไปที่ไหนเห็นแต
รอยมือเรา ผานไปๆ ที่ไหน โรงพยาบาล นี่ก็มาโนนสะอาดเห็นไหม เขาเขียนปายตัว
ใหญๆ ไวนะ หลวงตามหาบัวเขียนไวตึกใหญ หลังหนึ่งสรางอยูขางในไมเห็น แลว
กําแพงโรงพยาบาลทั้งหมด เราใหทั้งนั้นนะ กําแพงโรงพยาบาลทั้งหมดให แลวก็ใน
หอง หมออวนบักหานั่นนะ มันกลัวหรือมันเคารพมาก ถามอะไรมันไมไดบอกวาหมด
นะ มีอยู เราก็บแนซิ มันมีปญ
 ญาเราก็มีปญญา เราก็เขาหองละ เขาตามหอง
โรงพยาบาล หองนี้ใชอะไรๆ เครื่องมืออะไรๆ เขาไปถามตามหองๆ
อะไรขาดเขาก็บอกเรา เพราะเราเขาไปหาเอง หมออวนไมบอก มันเกรงใจมัน
กลัวไมกลาบอก ถามอะไรไมบอก ตกลงเราก็ปญญามีแตมึงหรือ กูก็มีเหมือนกัน กูเปน
อาจารยมึงนี่นะ ไปทางนัน้ เขาหอง หองนี้อะไรขาดๆ จดออกมาปบ มอบใหหมออวนสั่ง
หมดเลย นั่น เรามาใหหมออวนละสั่ง เราจดออกมาแลวใหหมออวนสั่งหมด
โรงพยาบาลโนนสะอาดจึงคอนขางสมบูรณ ตึกก็ไดสองหลัง หลังหนึ่งดูเหมือน ๘-๙
ลาน แตหลังนี้มาก หลังเขียนตัวใหญๆ มาก แลวก็เครื่องมืออยูในหองนั้นใหทั้งนั้นละ
คอนขางสมบูรณนะ โรงพยาบาลโนนสะอาด ชวยเรื่อยมาอยางนี้ โรงพยาบาล
อันนี้ก็ทางโรงพยาบาลศูนยอุดรเรา
ประกันตัวเลยวาโรงพยาบาลศูนยอุดร
เฉพาะตานี่ใหครบเราบอก เราใหครบหมด ขัดของอะไรใหสั่งเลย ถาเห็นวาควรซอมได
ใหรีบซอม ซอมไมไดใหรีบสั่งมา ไมตองมาขออนุญาตจากเรา เราเปดโอกาสใหแลว
เอาสั่งเลย เขาก็สั่งมาเรื่อยๆ พอสุดทายนี้คงมากละทา เลยไมกลาสั่ง เลยตองมาหาเรา
ฟงวาเครื่องมือใหมที่เขาเอามานี้เกี่ยวกับตาดีมาก เขาวางั้น มันเทาไร ๕ ลาน เอาเลย ๕
ลาน เขามาติดตอ ธรรมดาเขาจะสั่งเลยก็ได เพราะเราเปดโอกาสใหหมดแลว แตนี้มัน

๓
มาก เขาก็ตอ งมาหาเรากอน พอมาหาเราทราบชัดแลวก็บอกใหสั่งเลย นี่ขั้นสุดทาย ตา
โรงพยาบาลศูนยอุดร ตานี่ใหครบหมดเลยไมใหบกพรอง ครั้งสุดทายนี้ ๕ ลาน
แลวไปจังหวัดตางๆ เยอะนะตา ตัง้ รอยกวาลานเฉพาะตานะ ผูกํากับจําไดดี
เทาไรๆ ผูกํากับจําเกงมาก พอรวมแลว โถ ไมใชนอยๆ รอยกวาลาน เฉพาะตานะรอย
กวาลาน พิษณุโลก เชียงใหม อุตรดิตถ เพชรบูรณ บุรีรัมย ตั้งแตนี้ละไปเรื่อย ภาคใตมี
ที่หาดใหญ ตาประมาณ ๘-๙ ลาน อยางนี้ละเราชวย เราจะชวยใหเต็มตาม
ความสามารถของเราที่เกิดมาในชาตินี้
ก็คงจะมีนิสยั วาสนาเกี่ยวโยงกันมากับบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลาย อะไรๆ
เอะอะก็มาโดนเราเขาๆ เราก็ออกสนามๆ สุดทายอาวุธคือเงินไมมอี อก ออกแตกําปน
ศาสตราอาวุธที่ถอื ติดมือไปไมมี หมด มีแตกาํ ปนก็สูดวยกําปนอยางนี้ละ ขนาดนั้น
แหละ คือไมเอา ทุกอยางเราแบตลอด เราไมเอา มีมามากนอยไมวาในวัดนอกวัด มา
ทางไหนๆ ออกชวยโลกทั้งนั้นเราไมเอาอะไร วาไมเอาไมเอาจริงๆ นะเรา ไมเหมือน
ใคร พูดอะไรเปนอยางนั้น เวลาพูดจริงนะ เวลาเลนใครมายุงไมไดนะ เชนเลนกับหมา
ฟงเสียงหมารองวากๆๆ
วันนี้คอยเบาหนอย มีเบานิดหนอย ลุกขึ้นมาดูอาการคอยดี เมื่อวานยอนหลัง
ไมไหวเลย เคลื่อนไหวไปไหนไมได วันนี้รูสึกมีเบาขึ้นหนอย เบาก็ไมอยูละถามันพอไป
ได อยางเมือ่ วานนี้หรือวานซืนไมไป ไปไมได วันนี้อาจจะไป ไปก็ไปโรงพยาบาลแหละ
ไมไปที่ไหน
(เมื่อคืนขาวกรมประชาสัมพันธบอกวา คุณฉลองภพ รมว.กระทรวงการคลัง
ไดรับจดหมายของหลวงตาแลว วันนี้เขาจะประชุมกันเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.เงินตรา เขา
สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนวาระแรก) เรามีจดหมายไปแลวใหพระติดตามไป ๔-๕
องค เปนสมบัติของเราเพื่อชวยชาติ คือไมใหออกเลย ฟงวาเขาจะเอาเงินเหลานี้ออก
พอเราทราบเราก็รีบเขียนจดหมายใหพระเราติดตามไป
คุณสนธิ ลิ้มทองกุลมาทีน่ ี่มาเลาเรื่องใหฟง อาว ไมไดอยางนี้จะเสียหาย เราหา
มาเพื่อชาติบานเมืองของเรา ไมใชเพื่อฉิบหาย เราวางั้น เราเลยรีบเขียนจดหมายไปดัก
หนา ถาเปนจดหมายเราแลวจะมีฤทธิ์มีเดชอยูล ะ เพราะจดหมายเพื่อชาติ จดหมาย
ของชาติ ไมใชธรรมดา เรากลัวมันจะเปน ฟงเสียงเขาประชุมกันมันจะออกไมใชเขา ที่
เราหามานะ
อันไหนแยกแยะ อะไรทีค่ วรใหออกก็ปลอยเขาไป อันไหนที่ควรจะเก็บไว เปน
เรื่องของเราที่เอาเขาไปเพื่อเก็บใหเก็บ ไมใหไปอีลุยฉุยแฉก เราตองไดติดตามเรื่อย
เรื่องอะไรก็หลวงตาบัวนี่ละเขาเรื่อย เขากระทรวงเรื่อย คือเราเขาเราเขาจริงๆ นี่นะ เอา

๔
เถียงมาวางั้นเลยถาลงไดออกแลว ถูกตองๆ เลย เหลานั้นมันอีลุยฉุยแฉกเห็นแกไดแก
เอา เอาอํานาจบาตรหลวงเขาใสบางอะไรปาๆ เถื่อนๆ เราอยางนั้นไมได ไมมอี ะไร
เหนือธรรมเทานั้นพอ นี่ก็จะใหเขาติดตอเรื่องการเงินมันจะเคลื่อนไหวไปไหน
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

