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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ใครๆ ก็มีผิดพลาดดวยกันทุกคน 
 เงินในวัดปาบานตาดนี่บอกไดรอยเปอรเซ็นต ไมมีอะไรตกคาง ออกหมดออก
ชวยโลก เราแบตลอด กาํไมมี แบ แบตลอด ไมวาจะไดอะไรๆ มาออกหมดเลย จึง
เรียกวาชวยโลก ชวยจริงๆ ไมเอาอะไรเลยเรา อะไรๆ เขามานี้เปนออกๆ เหลานี้ๆ 
ออกทั้งนั้นละ ออกชวยโลก เราชวยใหมันเต็มเหน่ียวเสียในชาตินี้ เรียกวาชวยเต็มกําลัง
เราชวยโลก ทางดานโลกดานธรรมเราชวยทั้งน้ันแหละ ตั้งแตประกาศชวยชาติขึ้นมาละ 
ตั้งแตบัดนั้นละหนักมากทีเดียว การเทศนาวาการก็ทั่วประเทศเลย 

ทุกส่ิงทกุอยาง เราเล็งน้ําใจกับธรรม วัตถุเหลานี้เราถือเปนเรื่องเล็กนอย แต
โลกมองแตวตัถุเราจึงออกวัตถุ ประกาศทางดานวัตถุ แตธรรมะเราคิดไวภายใน คราว
นี้เปนคราวธรรมะจะไดออก แนะ เรามุงตอธรรม ธรรมเขาสูจิตใจ จิตใจเปนเรื่องใหญ 
ถาใจไดฟตตัวใหดีแลว อะไรมันกด็ีไปหมด ถาใจเลวเสียอยางเดียว อะไรเลวไปหมด 
แตเขานิยมในดานวัตถุ เรากเ็อาวัตถุออก แตภายในของเราวาธรรมะจะไดออกสูหัวใจ
โลก เราคิดอยางงั้น สูหัวใจเราก็สูนานแลวนี่ เราเห็นคุณคาของธรรมะเขาสูหัวใจนี่ 
เขาใจไหมละ 

อีตาบัวเปนเด็กมันรูเร่ืองรูราวอะไร เวลามาบวชแลวอานไปๆ จิตมันหนักแนน
เขาๆ ทีแรกอยากไปสวรรค ตอมาสวรรคก็จะกลับมาเกิดอีก พรหมโลกไมอยูจะไป
นิพพาน นั่นละเอาละนะที่นี่ พอวาจะไปนิพพานแลวจิตมันก็หมุนติ้วเลย พอออกจาก
ภาคปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน เขาหาโรงงานใหญพอแมครูจารยมั่นเลย ทานก็ใส
เปรี้ยงเพราะเรามุงอยางยิ่ง ใครจะปลดเปลื้องเรื่องมรรคผลนิพพาน ความอยากไป
นิพพานนี้อยากไปเต็มหัวใจ แตไมแนใจวานิพพานมีหรือไมมี เปนอยางน้ันนะ ถามี
ผูใดผูหนึ่งมาพูดประกันตัวเลยวานิพพานมีอยูแลว เราจะมอบกายถวายตัวแกทานผูนั้น 
แลวเราจะเอาตายเขาวาเลย 

ไปก็บึ่งเขาหาหลวงปูมั่น พอเขาไปทานก็เอาเรดารจับไวแลว เพราะทานเห็น
ความตั้งใจของเราอยางเต็มที่ พอมาปบทานมาหาอะไรขึ้นเลยนะ ทานมาหามรรคผล
นิพพานหรือ ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ แดน
จักรวาลเปนแดนจักรวาล ไมใชกิเลสไมใชธรรม นั่น ธรรมแทกิเลสแทอยูที่ใจ เอาเบิก
ออกๆ ดวยจิตตภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูธรรมดวยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายที่เปน 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราดวยจิตตภาวนา เอา เบิกออกตรงนี้ละ มรรคผลนิพพานอยู
ตรงนี้ ทานจี้เขาไปเลยนะ คือสมกับความตั้งใจอยางแรงกลาของเรา มุงหาพอแมครู
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จารยมั่น ไปทานก็ใสเปรี้ยงๆ เอาใหดี เปดดวยภาวนานะ มรรคผลนิพพานอยาไปหาที่
ไหนใหเสียเวล่ําเวลา 

กิเลสก็ดี มรรคผลนิพพานก็ดี ไมมีอยูที่ไหน มีอยูที่ใจ ธรรมอยูที่ใจ กิเลสอยูที่
ใจ เบิกออกมันจะไดเห็นทั้งกิเลสเห็นทั้งธรรม เห็นทั้งนรก สวรรค นิพพาน วางั้นเลย 
ทานใสเปรี้ยงๆ เลย คือเราตั้งใจอยางเต็มที ่ เพราะมุงๆ อยางแรงกลาเพื่อจะไป
นิพพาน จะไมอยูในโลกน้ี ขอใหทานผูใดประกาศออกมาเปนขอยืนยันวาเปนที่แนใจ
แลววามรรคผลนิพพานมีอยู เราจะเอาตายเขาวาเลย พอไปหลวงปูมัน่ก็ใสเปรี้ยงๆ 
ทางนี้ออกมายังไมถึงที่พกักุฏินะ วายังไงถามเจาของ ทีนี้มาหามรรคผลนิพพานอยาง
เต็มหัวใจ มาก็มาพบแลว ทานสอนวายังไงวันนี้ ทางนี้ตอบรับกันตองเอาตายวาเลย นั่น
เห็นไหม ตองเอาตายวาละที่นี่ แนแลวมรรคผลนิพพานไมหายไปไหน อยูที่หัวใจดวย
จิตตภาวนาจะเบิกออกถายเดียว 

ตั้งแตวันนั้นมาเราจึงตกนรกทั้งเปน นี้พูดใหพี่นองทัง้หลายฟง เพราะนิสัยอันนี้
มันจริงจังมาก เพราะเชื่อแลววามรรคผลนิพพานมี ทานเปดจาใหฟงวันนั้นชัดเจนแลว 
เอา ไมมีอะไรจะเปดมรรคผลนิพพานไดนอกจากจิตตภาวนาทานวา พระพุทธเจาก็เปด
ดวยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายที่เปนสาวกของพวกเรานี้เปดดวยจิตตภาวนา เอา ๆ 
ทานเปด ธรรมะอยูที่นั่น กิเลสอยูที่นั่น จะไปเจอกันที่นั่น ที่ใจ ดวยจิตตภาวนา นั่นละ
ที่นี่ตั้งแตนั้นมาเรียกวาตกนรกทั้งเปน เอาจริงนะนิสัยนี้ไมใชเลนๆ นะ 

ตั้งแตรับธรรมะทานแลวทีนี้ก็ผึงเลยเทานั้น ภาวนาไปองคเดยีว ๙ ป ของเลน
เมื่อไร เอาถึงขนาดที่วาตกนรกทั้งเปนๆ เลย เพราะจิตมันผาดโผนโจนทะยาน เปน
นิสัยอยางน้ี วาจริง จริงจริงๆ วาเลนก็เลนธรรมดา เวลาจริง จริงจริงๆ ทีนี้เวลามรรค
ผลนิพพานนี้จริงมากทีเดียว เอาตายเขาวาเลย ซัดกันเสีย ๙ ป ใสเปรี้ยงๆ เขาไป กิเลส
พังทลายลง 

เราก็เคยไดบอกใหบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายฟง การพูดอยางนี้มาพูด
โกหกเหรอ เราทําแทบเปนแทบตายมา เวลาผลไดมาแลวมาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง
เปนการโกหกแลวเหรอ ฟาดเสีย ๙ ป ดวยความเชื่อมั่นในพอแมครูจารยมั่น เอา เปด
ออก ไมมีใครจะเปดไดมแีตภาวนาเทานั้นเปดได พระพุทธเจาเปดมรรคผลนิพพานขึ้น
ดวยภาวนา สาวกทั้งหลายเปนสรณะของพวกเราเปดขึ้นดวยภาวนา เอา ทานเปดตรงนี้ 
กิเลสจะไปเจอกันที่จิตนัน่ละ ธรรมก็จะเจอที่นั่นดวยภาวนา ทานวา เอานะ ซัดเลย นั่น
ละเอาเสีย ๙ ป นี่ละเต็มเหนี่ยวนะนั่น ตกนรกทั้งเปน ๙ ป 

เราภาวนาไปองคเดียวๆ พอแมครจูารยมั่นเสริมเสียดวย เพราะทานรูนิสัยวา
จริงจังมากทกุอยาง สมมุติวาองคนี้ก็ดีๆ ไปลาทาน เหอ ขึน้ทันทีเลย ตั้งแตอยูนี้มนัก็
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ตกนรกทั้งเปนใหเห็นอยูนี้นะ แลวมันจะไปตกหลุมไหนละออกจากนี้ไป นั่น ใครจะกลา
ไปใชไหมละ สององคสามองคไปลาทานจะไปเที่ยว หือ ขึ้นเลย ตั้งแตอยูนี้มันก็ตกนรก
ทั้งเปนใหเห็นอยูนี่ แลวมันจะไปตกหลุมไหนละ เทานั้นละใครก็ทราบแลวไมกลาไป 
พอเราลาที่จะไปภาวนา แตการลาของเราตองมีทกุอยางเพราะทานเปนจอมปราชญ เรา
จอมโง ตองดูโอกาสทุกอยาง เพราะในวัดนั้นทานก็อาศัยเรานั้นแหละคอยดูแลพระเณร
ทกุอยางอยูตลอดเวลา หนักมากนะ 

ทานก็เปนรมโพธิ์รมไทร เราเปนผูคอยสอดสองดูแลพระเณร องคไหนไมงามหู
งามตาคอยเตือนคอยสอนคอยดุคอยดาอยูอยางน้ัน ทานก็เรียกวาอาศัยเราอยูอยาง
ลึกลับ ทีนี้พอไดโอกาสแลวก็กราบเรียนถามถึงเร่ืองหนาที่การงานในวัดมีอะไรบางไหม 
ถาไมมีอะไรก็อยากจะกราบลาพอแมครูจารยไปบําเพ็ญภาวนาสักชั่วระยะ ไมวาไปนาน
ละวาชั่วระยะ เพราะทานเมตตา คอยดูแลพระเณร ทานก็ถามจะไปทางไหน คิดวาจะไป
ทางนั้น เออ ดี ทางนั้นดี แลวจะไปกี่องค ไปองคเดียว ทานขึ้นทันทีเลย พอวาไปองค
เดียว เออ ทานมหาใหไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ เอาละนะสายมือไปแลว ทาน
มหาใหไปองคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ บางทีทานก็พูดหยอกเลนบาง เอาใหดีนะ 
เวลาทานจะพูดหยอกเลนทานก็พูด พอกราบลาทาน เออ เอาใหดีนะ 

ทานก็รูแลววานิสัยอันนี้มันจริงๆ จังๆ วาอะไรเปนอยางน้ัน มาหาทานมีแตหนัง
หอกระดูกมาทุกครั้งไมมเีวน มาหาทานทีไร ไปเที่ยวมาเหลือแตหนังหอกระดูกๆ มา 
เรียกวารอดตายเดนตายมาหาทาน เพราะฉะนั้นทานจึงวา ทานมหาไปองคเดียว ใคร
อยาไปยุงทานนะ เพราะเรามันจริงจริงๆ ปาชาอยูกับเราเทานั้น อยากฉันกี่วันก็ตาม ไม
อยากฉันก็ตามแลวแตจะฉันไมฉัน ปาชาอยูกับเรา มันจะเปนจะตายรูอยูกับเรา เทานั้น
เอาเลย ซัดเลยคนเดียว 

ถาไปกับองคนี้เปนน้ําไหลบา องคนี้ๆ ความรับผิดชอบมนัสายไปแลวมันไมพุง 
ถาไปคนเดียวมันพุง ปาชาอยูกับเรา ถาไปสององคสามองค เดี๋ยวดูองคนั้นแลวดูองคนี้ 
มันไมสนิทใจ ความเพียรไมรุนแรง ถาไปคนเดียวแลวเรียกวาปาชาอยูกับเรา อยากกิน
ก็กิน ไมอยากกินชาง กี่วันความเปนความตายเรารูเราเอง ซัดเลย เปนอยางน้ันละ เอา
ถึง ๙ ปไมใชเลนๆ นะความเพียร เอาอยางหนัก ตกนรกทั้งเปนทีเดียวจึงไดมาสอนหมู
เพื่อนลูกหลานทั้งหลายอยูเวลานี้ ไดมาดวยเลนๆ เหยาะๆ แหยะๆ เหรอ เรียกวาเดน
ตายมา จึงไดมาสั่งสอนทานทั้งหลาย 

การสั่งสอนแนใจไมมีผิดวางั้นเลย เพราะไดผานมาหมดแลวทุกอยาง ทดสอบ
บวกลบคูณหารมาหมดจนเปนที่แนใจ มีแตธรรมลวนๆ แลวออกสอนดวยความไม
สงสัยอะไรเลย ทานทั้งหลายขอใหพากันไปปฏบิัตินะ การมาภาวนาอยามาหาดูถูกดู
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หมิ่นเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ไมใชนักภาวนา ดูกันดูดวยความใหอภัยกัน อยาไปดู
ดวยความดูถูกเหยียดหยามกัน แขงดีแขงเดน มันแขงชั่วทั้งน้ันแหละ ดูกันใหดดูวย
ความเมตตา ดูดวยนักธรรมะภาวนาดวยกัน ใครๆ ก็มีผิดพลาดดวยกันทุกคนทั้งเขาทั้ง
เรา คิดไปดูเขาเราผิดแลวนั่น มันผิดมาแตเราน่ันแลว ใหอภัยกัน ผูปฏิบัตธิรรมตางคน
ตางใหอภัย ถามีโอกาสทีจ่ะแนะนําตักเตือนกันกใ็หเตือน ถายังไมมีโอกาสเตือนก็พักไว
กอนๆ เก็บความรูสึกไวใหดีอยาใหออกบอยๆ เอะอะปากเปราะๆ ปากบอนใชไมไดนะ 
อยูดวยกันหัวใจมีหลายดวง ความคิดมีหลายประเภท แลวจะมาประมวลใหเปน
ความคิดของเราคนเดียวไมไดนะ ตองแยกโนนแยกนี้ความคิดของคนหลายคน แลว
เอาธรรมเปนเกณฑตั้งเอาไว เวลาจะแนะนําตักเตือนกันกใ็หเตือนดวยความเปนธรรม 
ผูฟงกฟ็งดวยความเปนธรรมถึงถูกตอง ผูอยูดวยกันเปนหมากัดกันอยูในวัดในวาใช
ไมไดเลย 

วัดเรานี้ก็ไดชมเชยตลอดมา ตั้งแตมาสรางวัดไมเคยมีพระทะเลาะกันเลย เรียบ
มาตลอด ทนีี้เขามาอยูในครัวนี้เอากันเรื่อยจึงนาโมโหนะเรา ในครัวมีแตผูยาผูหญิงกัด
กันเร็วยิ่งกวาหมา โรงเลี้ยงหมานะนั่น มันกัดกันแวดวาดๆ อาว ก็พูดตามความจริงจะ
ใหวาไง พูดธรรม เดี๋ยวมีเร่ืองนั้นแลวเรื่องนี้อยูอยางน้ัน ไมทราบวาเปนอะไร เราไมได
วาผูหญงิทุกคนนะ สวนมากมันมีอยางน้ันอยูในนั้น ทําคนอื่นใหลําบากลําบน ให
กระทบกระเทือนทางดานจิตใจมันหากมี ถึงไมพูดเก็บความรูสึกไวมันก็ขัดของอยูงัน้
แหละ จากคําพูดที่ปากเปราะๆ ของคน 

เอะอะพูดแลวๆ เก็บความรูสึกไมเปน สวนมากผูหญิงเก็บความรูสึกไมคอยได 
เราไมไดวาผูหญิงทุกคน เราวาผูที่มันเปราะๆ นั่นแหละ ไปหาทะเลาะคนนั้น หา
ทะเลาะคนนี้ อวดดีอวดเดน มันอวดชั่วทั้งน้ันแหละอวดเหลานี้ เขาใจไหม ถาคนดีเขา
ไมอวดแหละ อยูเฉยๆ แบบนักปราชญ ไอแปะนั้นแปะนี้ๆ นี่อันธพาล ไปที่ไหนแตกที่
นั่น เขาใจเหรอ เอาละวันนี้พูดเทานี ้

(จากคอลัมน หมายเหตุผูจัดการ ในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน วันที่ ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๐ เขียนไววา เงิน ๑ บาทเหลือคาเพียง ๕๐ สตางคจะเอาไหม) ตองเหลือ
ไวทั้งบาท เราตอบเดี๋ยวนี้เลย เหลือไวทั้งบาท หรือเหลือขึ้นไปอีก ๖ สลึง 

(ขอประกาศใหพี่นองประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ รวมทั้งคณะศิษยหลวงตาม
หาบัวไดรับทราบโดยทั่วกันวา ขณะนี้ยังมีความพยายามที่จะปลนเงินจากคลังหลวงอยู
ตอไป และไมมีททีาวาจะหยุดความพยายามดังกลาวแตประการใดเลย ดังน้ันจึงตอง
พิทักษปกปองคลังหลวงไวตอไป เพื่อไมใหเงินบาทของประชาชนทุกคนในชาติและที่
อยูในตางประเทศ แตมีเงินบาทครอบครองอยูตองไดรับความเสียหาย กลายเปนถือ
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เงินกงเตกไปในที่สุด ลาสุดนี้กระทรวงการคลังไดรับสารภาพตอสาธารณะอยาง
ตรงไปตรงมาแลววา จะตองผลกัดันใหมีการแกไขกฎหมายเงินตรานี้ใหจงได มิฉะนั้น
รัฐบาล จะตองแบกรับภาระใชหนี้แทนกองทุนฟนฟูในธนาคารแหงประเทศไทยจนอวม 
ดังน้ันความพยายามแกไขกฎหมายเงินตรา จึงเปนไปเพื่อประโยชนของผูคนใน
กระทรวงการคลัง และในธนาคารแหงประเทศไทยรวมทั้งรัฐบาลดวย 

และการแกไขนี้ก็ไมเปลี่ยนแปลงที่เตรียมการกันไวเดิม คือ ปลนเงินของ
ประชาชนในคลังหลวงเอาไปใชหนี้นั่นเอง จึงสรุปไดวา ความพยายามที่จะแกไข
กฎหมายเงินตรากําลังขับเคลื่อนอยูนี้ เกิดขึ้นเพราะเหตุสองประการ ประการแรก เพื่อ
เอาเงินในคลังหลวงไปใชหนี้ของกองทุนฟนฟู ที่อางวายังมหีนี้อยูถึง ๑ ลาน ๓ แสน
ลานบาท และเพื่อลางผลขาดทุนของธนาคารแหงประเทศไทย จากการแทรกแซงจาก
คาเงินบาทอีกราว ๓ แสนลานบาท รวมเปน ๑ ลาน ๖ แสนลานบาท ประการที่สอง 
เพื่อนิรโทษกรรมใหแกผูที่ตองรับผิดชอบในการเขาแทรกแซงคาเงินบาทในป ๒๕๔๙ 
ที่ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เพื่อไมใหตองรับผิดชอบ เชนเดียวกับที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยเคยฟองรองอดีตผูวาการมาแลว 

เพราะการเขาแทรกแซงคาเงินบาทแบบนี้เปนความผิด และจะตองมผีูรับผิด 
ดังที่ธนาคารแหงประเทศไทยเคยฟองอดีตผูวาการคนหนึ่ง ที่เขาแทรกแซงเงินบาทใน
ป ๒๕๔๐ และฟองศาลเรียกคาเสียหายราว ๑ แสน ๘ หมื่นลานบาท ซึ่งศาลตัดสินให
อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยคนนั้นชดใชความเสียหายดังกลาวแลว ปจจุบันนี้
เงินในคลังหลวงมีจํานวนรวมกันทั้งส้ินราว ๑ ลาน ๖ แสนลานบาท ดังน้ันหากแก
กฎหมายใหเอาเงินในคลังหลวงไปใชหนี้ดังกลาว ถึง ๑ ลาน ๖ แสนลานบาทแลว ก็
เปนอันวาเงินจะหมดคลังหลวงแนนอน 

เงินคลังหลวงนั้นเปนหลักประกันกระดาษชนิดหนึ่ง ที่เรียกวาธนบัตร ใหเปนที่
เชื่อถือกันมา และมีคุณคาตามที่ระบุจํานวนไวในธนบัตรนั้น หากไมมีเงินคลังหลวงเสีย
เมื่อใด กระดาษที่เรียกวาธนบัตรนั้นก็จะเปนกระดาษเชนเดียวกับกระดาษเงินกงเตก ที่
สําหรับเผาเซนไหวเทานั้น ดังน้ันในทันทีที่เงินคลังหลวงถูกผลาญหมดเกลี้ยง เงินบาท
ของทุกคน ไมวาที่ถืออยูในมือ หรือที่อยูในธนาคาร ไมวาจะเปนพอคา วานิช บริษัท 
หางราน ขาราชการ หรือลูกจาง แมแตประชาชน ก็จะกลายเปนเงินกงเตกไปในทนัท ี
เทาที่ไดยินมาเขาจะไมเอาเงินคลังหลวงไปใชทั้งหมดในทีเดียว แตจะเอาไปใชราว
ครึ่งหนึ่งกอน คือประมาณ ๘ แสนลานบาท ทิ้งใหดูอุนใจไวชั่วคราวอีก ๘ แสนลาน
บาท หมายความวา ถาเชนนั้น เงิน ๑ บาทของทกุคนจะเหลือคาเพียง ๕๐ สตางค แลว
เราจะเอากันไหม จบเจาคะ) 
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แลวลูกศิษยหลวงตามหาบัววาไง (ลูกศิษยพระหลวงตาก็ไมยอม มกีารประชุม
กันเมื่อวันจันทรที่ ๑๕ ที่ผานมานี้เจาคะ ไดแถลงการณรวมคัดคานการนําเงินคลังหลวง
ไปใช แลวก็นําหนังสือแถลงการณนี้ไปใหแกกระทรวงการคลัง และธนาคารแหง
ประเทศไทย ใจความในหนังสือแถลงการณ แนวรวมประชาชนปกปองคลังหลวงมีดังน้ี
เจาคะ 

ประชาชนขอขอบคุณธนาคารแหงประเทศไทยและคณะรัฐมนตรี ที่มีมตเิมื่อ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ใหถอนรางพระราชบัญญัติเงินตรา ฉบับที่... พ.ศ.... จากสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เพือ่นํามาแกไขปรับปรุงใหม ในการพิจารณาแกไขปรับปรุงราง
พระราชบัญญัติเงินตราฉบับที่... พ.ศ.... นักวิชาการและประชาชนขอแสดงเจตนารมณ 
เกี่ยงกับหลักการของรางพระราชบัญญัติเงินตรา ฉบับที่... พ.ศ.... ดงัน้ี 

๑. คงอํานาจและวิธีการบริหารจัดการสินทรัพยของทุนสํารองเงินตรา ทั้งใน
บัญชีทุนสํารองเงินตรา บัญชีผลประโยชนประจําป และบัญชีสํารองพิเศษ ไวตาม
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ เนื่องจากกองทุนสํารองเงินตรา หรือคลังหลวง มี
เก็บไวรักษาเสถียรภาพของเงินตรา เพื่อประกันความมั่นคงทางการเงินและการคลัง
ของชาติ มิใชเพื่อการลงทุนหาผลกําไรที่มีความเสี่ยง 

๒. ในกรณีที่สินทรัพยในบัญชีทุนสํารองเงินตรามีคาลดลงเนื่องจาการตีราคา 
ใหดําเนินตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ 

๓. ใหยกเลิกการโอนสินทรัพยในบัญชีสํารองพิเศษ เขาเปนสินทรัพยในบัญชี
ทุนสํารองเงินตรา เพื่อการนําออกใชซึง่ธนบัตร และใหธนาคารแหงประเทศไทย 
ดําเนินการคืนสินทรัพยที่มีการโอนดังกลาวไวแลวเขาบัญชีสํารองพิเศษ โดยที่
ประชาชนมีความรูสึกวา ทุนสํารองก็เหมือนกบัหลักทรัพยของครอบครัวเรา เรามี
หนาที่จะทํานุบํารุงรักษาใหเปนประโยชนแกอนาคตตอไป ดังคาํใหสัมภาษณของ
ดอกเตอรปวย อึ้งภากรณ อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย แกส่ือมวลชน เมื่อ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

แนวรวมประชาชนปกปองคลังหลวง ดังรายนามองคกรและบุคคลทายนี้ จึงขอ
เรียกรองใหกระทรวงการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย ยกเลิกความคิดในการ
แกไขกฎหมาย เพื่อนําเงินทุนสํารองเงินตราคลังหลวงทั้ง ๓ บญัชีไปลงทุน และควรจัด
เวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ประกอบดวยคณะผูแทนของพระธรรมวิสุทธิ
มงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน นักวิชาการ และประชาชนผูสนใจ และ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อพิจารณาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติเงินตรา ฉบับ
ที่... พ.ศ.... อยางมีสวนรวมโดยแทจริง 
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อนึ่งปญหาการเงินของประเทศในขณะนี้ อาจแกไขไดดวยวิธีดาํเนินนโยบายทาง
การเงินการคลัง มิใชดวยการแกไขกฎหมาย แนวรวมประชาชนปกปองคลังหลวง จึง
ยินดีระดมสมองเพือ่หาทางออกใหแกธนาคารกลางแหงชาติดวย ขอเพียงแตใหรัฐบาล 
และธนาคารแหงประเทศไทยรับฟงประชาชนบางเทานั้น) ก็มีเทานั้นแหละ มันขัดแยงก็
ไปพิจารณากัน เราเปนแตเพียงวาใหขอความที่จําเปนๆ เทานั้น เราไมคอยเขาใจนัก 
เราไดพิจารณาแตกระทรวงการธรรม การเงินไมคอยชํานิชํานาญอะไรละ ไปพิจารณา
กัน เอา เลิกกัน 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

