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สินคาที่มีขึ้นจากเมืองไทย ขอใหสงเสริม
หลวงตามาแตละครั้งๆ นี้นะ มารบกวนบรรดาพี่นองทัง้ หลายเพื่อเขาสูจุดรวม
และกระจายออกไปทั่วประเทศไทย ปจจัยทั้งหลายเหลานี้ออกทั่วประเทศไทยทั้งนั้น
เราไมเคยยุงแมบาทเดียว ขนาดนั้นละ ผูนําของพี่นองทัง้ หลายตายใจไดไหม นั่นละ
ผูนําทางดานธรรมะ ถาเปนดานโลกแลวรั่วไหลแตกซึมไปหมด กวาจะไปถึงโอง
หมดแลว ตักน้ําใสแกวไวนี้มันไหลออกทางนูนทางนี้ กวาจะไปถึงโองใหญยังเหลืออยู
ไมถึงครึ่งแกว อันนี้เทาไรเทานั้นเลย ผึงเต็มเหนี่ยวๆ ตลอดมา
ไมวาทองคํา เงินสด ดอลลาร แบบเดียวกันหมด เพราะออกจากใจที่เปนธรรม
ลวนๆ แลว อะไรที่จะมามีคิดผิดพลาดเขามา แย็บเขามานี้มันจะปดของมันทันที เปน
อยางนั้น ไมมีที่แจงที่ลบั ประกาศแจงอยูในหัวใจวาผิดหรือถูก รูทันที ปดทันทีเลย
เพราะฉะนั้นการนําออกสูโลกจึงมีแตความถูกตองๆ ความบริสุทธิ์ มลทินไมมี ไดมาก
ไดนอยดังพีน่ องทั้งหลายบริจาคนี้จะออก กระจายออกไปทั่วหมด สําหรับที่เขามาถวาย
เราเองก็เทากัน ไมมีอะไรผิดกัน เขาถวายเราก็เขาๆ เขาหมดเลย ที่จะเก็บไวนี้เปนของ
เราไมมี มีแตเพื่อโลกๆ ตลอดเลย
นี่ก็คือความเมตตาสงสาร ไดอะไรมาจะออกขางนอกทันที จะไมอยู อยูนี้ไมอยู
มันจะคอยไหลออกเรื่อยๆ มีมากมีนอยบางทีติดหนี้เขาก็มี ฟงซิ พี่นอ งทัง้ หลายเคย
เห็นไหมหลวงตานี่ พี่นองทัง้ หลายตางใครก็ยกยอวาหลวงตามีเงินมากถึงขั้นเศรษฐีนั้น
แหละ แตความจริงแลวไมไดเปนอยางนั้น คือมาเทาไรออกๆๆ เวลาไมมามันก็ออก
ติดหนี้เขา ที่เงินไมมามันออกนี่ คือออกไปเพือ่ ติดหนี้ ติดเรื่อยนะ มันหากมีความ
จําเปนที่จะตองทํา คือเราเอาเหตุผลเปนประมาณ ไมไดเอาอื่นใดเลย เอาเหตุผล
น้ําหนัก อะไรมีน้ําหนักมากกวาจะออกทางนั้นๆ เรื่อยไปเลยอยางนี้ ที่วาติดหนี้นี่ก็
เหมือนกัน สิ่งที่จําเปนซึ่งเราจะตองการนั้นมีน้ําหนักมากกวาการติดหนี้ เอาติดหนี้ติด
ยอมรับ เอาน้ําหนักขึ้นมาเลย เอาติด สั่งเลย อยางนั้นละ
สวนมากจะเปนเครื่องมือแพทย อยางอื่นที่เราไปติดหนี้ดูไมคอยมี แตเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลนี้บอยที่สุด ติดหนี้เขาเรื่อยๆ คือเครื่องมือที่จําเปนตอสิ่งนั้นๆ ทําอยางไร
เงินเรามีก็ไมพอจะทําไง ก็ชั่งน้ําหนัก ความจําเปนของเครื่องมือแพทยมีน้ําหนัก
มากกวาการติดหนี้ ติดหนี้นี้ติดไป ยังหาแทนไดทีหลัง ขอใหความจําเปนมาถึงกอน นั่น
ละที่นี่ติดละนะ ติดเรื่อยเลย นี่ละบรรดาพี่นองทัง้ หลายจะคิดทั่วหนากันเลยวาหลวงตา
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นี้มีเงินมาก นี้เอาความจริงมาประกาศใหพี่นองทัง้ หลายทราบทั่วหนากันวา ไมมีใครจน
ยิ่งกวาหลวงตา
ครูบาอาจารยทั้งหลายที่คนเคารพนับถือมาก ทุกสิ่งทุกอยางไหลเขามา ไหลเขา
มานี้ หลวงตาตองมีเงินมาก แทนที่จะเปนอยางนั้น มามากจริงๆ เวลามันไหลออก ปาก
ที่มันไหลออกมันกวางกวาปากไหลเขาก็มี ติดหนี้เขา เปนอยางนั้น คือเราไมเอาอะไรใน
โลกนี้ เรามองเห็นแตหัวใจโลกเทานั้น เราไปนี้ไปเพื่อหัวใจโลก เราไมไดไปเพื่อเงินทอง
ขาวของวาเปนของใหญโตยิ่งกวาหัวใจของโลก มาบริจาคทานนี้บุญกุศลเขาสูใจแลว อัน
นี้เปนเพียงวัตถุหยาบๆ ไปชวยโลก สวนละเอียดที่มาบริจาคทานมากนอย เขาแลว
เขาใจแลว เรามุงทางดานจิตใจมาก วัตถุพอเปนเครื่องหมายเทานั้นเอง สวนทางดาน
จิตใจนี้เรามุงมากทีเดียว
เพราะฉะนั้นการชวยโลกเราก็ชวยดวยทางจิตใจจริงๆ มีเมตตาเปนพื้นฐานเลย
มีเทาไรๆ ก็ออก มีเทาไรออกเลย สําหรับเพื่อจะเก็บไมเห็นมี ไมปรากฏนะ มีเทาไรก็
ออก ออกทัง้ นั้น เรามาแตละครั้งๆ จตุปจจัยไดนอยเมื่อไร มากนะ ออกไดมากทีเดียว
ชวย เพราะกอนมานี่ยังติดพะรุงพะรังอยูทางนูนก็มี เชนเวลานี้ยังสรางตึกอยูสามหลัง
ฟงซิตกึ โรงพยาบาล นี่กําลังจายๆ อยางนั้นแหละ ติดพะรุงพะรังตลอด แลวบรรดาผูมา
ขอความชวยเหลือ แทนที่จะลดลงเหมือนกับการชวยชาติเราลดลง หรือเราหยุด การ
ประกาศออกชวยชาติ เราบอกวาหยุดแลว ทีนี้เวลาหยุดแลว จตุปจจัยทัง้ หลายที่ไดมา
จากการชวยชาติ แลวไดไปชวยชาตินั้นก็หยุดลง แตผูที่มาขอความชวยเหลือไมไดหยุด
นะ ไมไดลด มาตลอดๆ นี่ที่เราหนัก หนักเพราะเหตุนี้เอง
ผูมาขอ ขอไมหยุดไมถอย บางทีไดดเุ อาก็มี คือขอไมมีเหตุมผี ล เห็นเขาขอ มา
ก็ขอ ฟงเหตุฟงผล น้ําหนักไมมี อยางนั้นนอกจากไมใหแลวดุเสียดวยนะ เราดุจริงๆ
เราไมไดเหมือนใคร สักแตวาขอ เห็นเขาขอแลวขอ ขอแบบโกๆ ผูหาเงินมันจะตาย
แลวนะรูไหม ไมให พอเสร็จแลวก็ตัดสินวาไมให เปนอยางนั้นละ หลวงตาไมไดเหมือน
ใคร เอาเหตุเอาผลมาขอ ทางนี้จะฟงโดยเหตุโดยผลทุกอยาง เมื่อสมควรจะสงเคราะห
มากนอยใหเลยๆ เหตุผลลงกันแลวให ถาเหตุผลไมลงไมให บางรายดุเอาก็มี มีเยอะ
นะดุ คงจะตืน่ ขาวกันมา เห็นเขาขอไดเราก็มาขออยางนั้น รายอยางนั้นโดนละ โดนดุ ดุ
จริงๆ เพราะเราชวยโลกเราชวยดวยน้ําใจ ดวยเหตุดวยผลทุกอยาง เราไมไดแบบชุยๆ
นะ ใหแบบชุยๆ เราไมเคยมี เราจะตองใหดวยเหตุดวยผล สมควรที่จะใหมากนอย
เหตุผลลงแลว เอา เอาเรื่อยไปเลยะ ถาเหตุผลยังไมลงกันยังไมให เราก็ชวยเต็มเม็ด
เต็มหนวยอยางนี้เรื่อยมา

๓
ทองคําของเราก็สมเจตนาของเราที่เราเปนหวงพี่นองลูกหลานชาวไทยเรา วา
สมบัติคือทองคํามีในคลังหลวงนอยมาก เราก็พยายาม สวนใหญแลวก็เปนประเภท
ทองคําน้ําไหลซึม คอยซึมเขามา เวลานี้ก็ไดรวม ๒๐๐ กิโลแลว ประเภททองคําน้ําไหล
ซึมนะ แลวมันจะไดไปเรื่อยๆ แลวคอยๆ หนุนเขาไป หนุนเขาไป เพื่อใหคลังหลวงของ
เรามีทองคําซึ่งเปนหลักใหญของชาติไทยเรา ใหมีมากพอสมควร เมื่อทองคํามีมากใน
คลังหลวงแลวคลังหลวงก็แนนหนามั่นคง
ทุกอยางก็มคี วามมั่นคงแข็งแกรงขึ้นไป
เรื่อยๆ จึงไดอุตสาหพยายามอยูอยางนี้ละ
วันนี้ก็ได ๕๐ บาทแลว มันคอยไหลมาเรื่อยอยางนี้ เราเล็งเห็นคลังหลวงของเรา
ทองคําเปนสําคัญในคลังหลวง เพราะฉะนั้นจึงตองไมหยุด หยุดใหญแลวก็ไมหยุด
สวนยอยนะ ขอเล็กขอนอย ขอบิณฑบาตอยูนั้นแหละ เฉพาะทองคําที่เปนประเภทไหล
ซึมเขามานี้มันรวม ๒๐๐ กิโลแลวนะ เราหลอมเปนแทงก็หลอมไว จนกวาพอสมควรที่
จะมอบเมื่อไรเราคอยมอบ เวลานี้เก็บไวที่ตูนิรภัยธนาคาร ทางอุดรก็มีเชาตูนิรภัยไว
ทางนี้ก็เชา พอไดทองคํามาเขาตูนิรภัย เอาไวๆ จากนั้นก็ขนมาหลอมที่กรุงเทพฯ
สําหรับเวลานี้ยังไมไดมอบ คือยังไมพอที่จะมอบก็เลยรอไวกอน ไดทองคําไปหลาย
แทง (ตอนนี้มี ๑๔ แทงครับ) แทงละ ๑๒ กิโลครึ่ง เวลานี้จะเขา ๑๕ แทงแลว นี่
ประเภทน้ําไหลซึมคอยไหลเขามาอยางนี้แหละ
เรามุงมั่นอยางมากทีเดียวสําหรับชาติไทยเรา ที่เราจะมาทําใหชาติไทยของเรานี้
แหวงลงจุดไหนๆ บกพรองจุดไหน เพราะเราเปนเหตุ เรายังมองไมเห็น นอกจากหนุน
มีมากมีนอยหนุนเขามาตลอดๆ ตั้งแตเริ่มชวยชาติมาจนกระทั่งปานนี้ มีแตหนุนทั้งนั้น
ไมมีคําวาไปถอดไปถอน หรือไปหยิบเอาออกมาใหจุดนั้นแหวงลงนอยลงไมมี มีแต
เพิ่มเขามา เพิ่มเขามาอยางนั้น เพราะเราสงสารมากพี่นองชาวไทยเรา แลวก็ไมพนที่เรา
จะตองตําหนิอยูเรื่อยๆ เพราะพี่นองชาวไทยเปนอยางนั้นจริงๆ ในสายตาของธรรมจับ
ก็รูหมด
เมืองไทยเราเปนเมืองอูขา วอูน้ํามาตั้งแตปูยาตายายบรรพบุรุษ ไมมีความอด
อยากขาดแคลน ผาสุกเย็นใจ ทุกอยางสมบูรณพูนผลมาเรื่อยๆ ทีนี้มาเหตุการณใน
ปจจุบันเรื่องราวมันมากมารบกวน รบกวนทั้งจิตใจ รบกวนทั้งทรัพยสมบัติเรา ที่จะให
เปนผลลบแกตัวเองนั้นแหละ มีมากขึ้นๆ ทีนเี้ มื่อคละเคลากันกับเมืองนอกเมืองนา
เมืองไหนตอเมืองไหนมากขึ้นเทาไร ความสนใจที่จะดีดจะดิน้ เพื่อเปนผลลบแกตัวเอง
และชาติของตัวเองก็มมี ากขึ้นๆ เห็นอะไรเขามาก็ความับๆ เมืองไทยเราเปนเมืองลิง
ฟงไหมละ
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เมืองไทยเรามันเหมือนลิง อะไรเขามาความับๆ ที่จะพินิจพิจารณาเหตุผลกลไก
กอนแลวคอยเอาหรือคอยซื้อ อยางนี้ไมคอยมี เห็นวาตองใจแลว ชอบใจแลวเอาเลยๆ
ไมคํานึงความเสียในหลักใหญ หนึ่ง นิสัยของตนเสียแตละคนๆ สอง ชาติของเรารอย
หรอลง หาความมั่นคงไมคอยมี จึงตองรักตองสงวน เมืองไทยของเรามาเสียอันนี้ คือ
มันเปนทั้งประเทศเลยจะใหวาไง ตําหนิใครก็ตําหนิไมลง ตองตําหนิทั้งประเทศ ตําหนิ
วาลืมเนื้อลืมตัว ฟุงเฟอเหอเหิม จับจายใชสอยไมมีประมาณ ไมไดคํานึงคํานวณ เสีย
ตรงนี้นะเมืองไทยเรา
ถาใหถูกตองก็เมืองไทยตองสงวนเนื้อหนังของตนเอง สมบัตอิ ะไรที่ผลิตขึน้ ใน
ชาติไทย ถาตางคนตางจะสงวนรักษาเนื้อหนังของชาติตนเองใหมีความแนนหนามั่นคง
มากขึ้น ตองสนับสนุนซึ่งกันและกัน ใครมีสินคาประเภทไหนผลิตขึ้นมาๆ ใหชวย
สนับสนุน คือซื้อสินคาของตน ไมจําเปนจะตองไปหาซื้อเมืองนอก เพราะเมืองไทยเราก็
มีอยูแลว เมื่อซื้อสินคาในเมืองไทยผูที่ขายมีกําลังใจ และก็มีแกใจที่จะผลิตขึ้นใหมาก
ขึ้นๆ ผลิตมากขึ้นๆ ดีขนึ้ ๆ เพราะความผลิตมีความชํานิชํานาญมากขึ้นๆ แลวสุดทาย
ชนะเมืองนอกเขา
ซื้อแตของเมืองไทยเราดีกวาเมืองนอกเขาอีก
ในเบื้องตนตองไดชวยกัน
สนับสนุน ใครมีสินคาประเภทใดใหซื้อของตนๆ เมื่อไมจําเปนกับสิ่งของเมืองนอกไม
ซื้อ ถึงจะลดกันบางคุณภาพ เอายอมลดเสียกอน ลดนี้เพื่อจะขึ้น เพราะการสงเสริมเนื้อ
หนังของตนเองตองขึ้นแนนอน แลวผูที่ขายก็มีกําลังใจ มีอะไรผลิตอะไรขึ้นมาก็ได
ขายๆ เพราะตางคนตางสงเคราะหซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนการสงเคราะหเนื้อหนัง
แหงชาติไทยของเราขึ้นโดยลําดับ ชาติไทยของเราก็แนนหนามั่นคงขึ้น เราจึงขอ
บิณฑบาตกับบรรดาพี่นองทัง้ หลาย ในจุดนี้บกพรองสําหรับเมืองไทยเรา ไมคอยจะ
สงวนเนื้อหนังของตัวเอง และสงเสริมในเนื้อหนังของตัวเอง
สินคาของเมืองไทยเรานี้รอยหรอลง เพราะไมมีใครสนใจ ผลิตขึ้นมาก็ไมคอย
เกิดประโยชน ผูผลิตก็เสียกําลังใจ ก็เลยลดลง แลวคืบคลานไปหาตั้งแตของเมืองนอก
ก็เหมือนกับวาไปหมอบไปคลาน กราบไหวสิ่งของเมืองนอก ถาอะไรมาจากเมืองนอก
ดีหมด เสียมากเมืองไทยเรา ใหทานทั้งหลายจําใหดีนะ นี้เอาธรรมมาจับ ธรรมจับดู
แลวเปนอยางนั้น ไมใชของดี ขอใหสงวนรักษาสมบัติในเมืองไทยของเรา เบื้องตนถึง
จะยังไมดกี ็ตาม แตใหตางคนตางทน ตางคนตางอุตสาหพยายามสงเสริมสินคาใน
เมืองไทยของเรา มีอะไรก็ตาม ใหซื้อใหขายกัน แลวผูที่เปนเจาของสินคาก็มีแกใจ
สมบัติเงินทองก็ไดมาๆ ก็หนุนชาติของตัวเองนั้นแหละ แลวก็มีแกใจพยายามผลิต
ขึ้นมาๆ ตอไปก็ดีขึ้นๆ แนนหนามั่นคงขึ้น สูเมืองนอกเขาไดเลย
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ตอไปก็เปนเนื้อหนัง ของเมืองไทยเราลวนๆ ไมตองวิตกวิจารณไปหาวิ่งกับเขา
แลวไปหมอบหนาใสเขานี่แหม มันทุเรศนะ ทั้งๆ ที่เมืองไทยเราไมใชคนโง คนฉลาด
ทั้งนั้น แตเสียที่ความฟุงเฟอเหอเหิมแบบสุกเอาเผากิน อะไรไดมางายๆ ละเอาเลย
ความที่จะทําใหเสียนิสัยและทําลายหลักฐานแหงความมั่นคงของชาติ ไมไดพากันสนใจ
คิด มันเสียตรงนี้ ใหพากันสงเสริมกันนะพี่นองทัง้ หลาย อะไรที่มีอยูในเมืองไทยนี้ ไม
จําเปนไปหาซื้อเมืองนอกเมืองนา ไมตองไป ใหซื้ออยูในเมืองไทยของเรา จะเปนการ
สงเสริมสินคาไทย เนื้อหนังของไทย และใหมีแกใจผลิตสิ่งของขึ้นมา จิตใจก็มั่นคง
นี่มีแตผลไดๆ ผลเสียไมคอยมี ถาเปนอยางที่เคยเปนมาแลวนี้จะเสียไปเรื่อยๆ
เรานอยกวาเขาตลอด ถาอะไรมานอมรับๆ เรียกวานอยกวาเขา วิ่งตามเขาตลอดไป ใช
ไมไดเลย วิ่งก็เพื่อจะแซงหนาซิ เวลาอยูขางหลังเรายังลาสมัย เอาฟตตัวขึ้นเรงฝกาวเขา
ไป แลวมันก็ทันเขา จากนั้นก็แซงหนาเขาไปได นี้เหมือนกันเมืองไทยเรา มีแตคนโง
เมื่อไรเมืองไทยเรา คนฉลาดพอๆ กับคนเมืองนอกเมืองนามี แตเราไมรูจักรักสงวน
ชาติไทยของตนเทานั้นเอง อะไรมาของเมืองนอก อันนี้เมืองนอก ๆ
เราเคยดุลูกศิษยของเราจังๆ ก็มี เราโมโห อะไรยื่นเขามานี้ นี่มาจากเมืองนั้นมา
จากเมืองนี้ เราก็ฟาดเสียเปรี้ยงเลย มันโมโห ของอันนี้สินคาอันนี้ยกยอเขาเทากับ
เหยียบเมืองไทยเราลง นั่น นี่ที่จะดุกันดุตรงนี้เอง ไดอะไรมาก็มาเถอะ เอามาหาหลวง
ตาบัวนี้เอามา ของเมืองไทยเอามา กินมันหมดใชมันหมด ถากลวยก็เหลือแตเปลือก
เทานั้นแหละ นอกนั้นฟาดหมดเลย ขอใหเอามาเถอะนะ ไอนเี่ อะอะของเมืองนอก อัน
นี้เมืองนอก แอปเปลแอปแปนอะไร เมืองไทยเรามันเต็มอยูนี้ ตาบอดหรือมันไมดู
เหรอ มันกินไมไดเหรอเมืองไทยเรา มันจึงไปดิน้ ตั้งแตเมืองนอกเมืองนา นี่เสียนิสัยนะ
นิสัยตั้งตัวไมได แบบนี้ไมใชนิสัยตั้งตัว นิสัยลมเหลว
ใหพากันระมัดระวังใหมาก อะไรๆ ก็ตาม มักจะเห็นเมืองนอกดีกวาเมืองไทย
เมืองเขาดีกวาเมืองเรา ตองดอยกวาเขาตลอด เปนนอยเขาตลอดไป ไมมีทางที่จะเปน
ใหญเปนโตไดเลย ถาปลอยนิสัยใหเปนอยางนี้ตอไป เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายจึงฟต
นิสัยใหมีความรักตัวเอง
รักชาติของตัวเอง
สงวนสิ่งของของเมืองไทยของเรา
บํารุงรักษากัน ไปซื้อขายที่ไหน เอาสงเสริมกันไป คนไทยดวยกัน สงเสริม หนุนชาติ
ไทยของเราใหมีความแนนหนามั่นคงขึ้นไปโดยลําดับ นี้เปนของดี
ใหทานทั้งหลายจําเอาไว อยาพากันฟุงเฟอเหอเหิมเกินไป สายตาธรรมจับรู
หมด ตรงไหนบกพรองตรงไหนดีในเมืองไทยของเรา ตรงความฟุงเฟอเหอเหิมนี้จะ
ทําลายสวนใหญสวนรวม เนื้อหนังของชาติไทยเราจะไมดีขึ้น และจะไมมตี อไป มีแต
เขาเปนเนื้อเปนหนังเปนลมหายใจ ไปยืมลมหายใจเขามาหายใจมันใชไมได ลมเปน
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ของเราเอง หายใจที่จมูกเราเอง ดีกวาไปยืมลมหายใจคนอื่นเขามา อันนี้สิ่งของเขายัง
ไกล สิ่งของในเมืองไทยเราอยูกับเมืองไทยเรา ซื้อที่ไหนก็ไดๆ ใหเห็นใจของเมืองไทย
เถอะ เมืองไทยเปนจุดศูนยกลาง ถาหากวาสวนใหญลมเหลว สวนรอบนอกก็ลมเหลว
ไปตามๆ กัน
ขอใหมีความรักสงวนในชาติของตนเอง สมบัติสงิ่ ของอะไร สินคาที่มีขึ้นมา
จากเมืองไทยขอใหพากันสงเสริมกัน อยาไปเห็นแกของนอกดีๆ เจาของเลวไมดู ของ
นอกอันนั้นก็ดี อันนี้ก็ดี ตัวเลวไมดู ไมมาดูตัวที่เลว ไมมีแกใจ ใหพากันจําเอานะ วันนี้
เตือนถึงเรื่องความรักนวลสงวนตัว เนื้อหนังของชาติไทยเราเพื่อการบํารุงรักษาใหมี
ความแนนหนามั่นคงมากขึ้น เราจึงไดเตือนอยางนี้ละ ดังทีพ่ าพี่นองทั้งหลายเสาะ
แสวงหาอยูเวลานี้ เชน ทองคําเปนตน ทองคําเปนของทีม่ ีคุณคามาก โลกเขายอมรับกัน
ก็ขอใหมขี องที่โลกเขายอมรับกัน คือทองคํานี้ไวในคลังหลวงของเราใหมากๆ ทุกสิ่งทุก
อยางจะดีดขึน้ ๆ ทองคําเปนตัวยืนทีเดียว ถาทองคํามีมากแลว ทุกสิ่งทุกอยาง จะแข็ง
ขึ้นไปตามๆ กัน ถาทองคําเรามีนอยคาเงินบาทก็ตองลดลงๆ โดยลําดับ
เราจึงตองอุตสาหพยายามหามาไว
เพื่อเปนหลักเกณฑตอชาติไทยของเรา
ลูกหลานไทยของเรา จะไดอาศัยมรดกที่ปูยาตายายเสาะแสวงหามาไว แลวเดินตาม
รอยของปูยาตายายที่พากันทํา รักนวลสงวนตัวเอง รักชาติตัวเองตองรักสิ่งที่เกิดขึน้ ใน
ชาติของตน ทะนุถนอมสิ่งที่เกิดในชาติของตน ขางนอกถาไมจําเปนก็ไมซอื้ เขาก็
เหมือนกัน ถาไมจําเปนเขาไมซื้อ ซือ้ ของเมืองนอกนะ เขาอยูเมืองไหนเขารักเขาสงวน
ในเมืองของเขา เราก็ใหรักใหสงวนในเมืองของเรา ซื้อขายกันอยูในเมืองตนเอง ถึงจะ
ลดคุณภาพลงบาง เอายอมลด ลดนี้ลดเพื่อจะกาวขึ้นตางหาก ไมใชลดเพื่อจะเสื่อมเสีย
ไปนะ การสงวนสมบัติสิ่งของที่มีขนึ้ อยูในเมืองไทยเรา แลวซื้อหากันในเมืองไทยของ
เรานี้ แมคุณคาจะลดกวาเมืองนอก แตน้ําใจเมืองไทยเราสูงขึ้นโดยลําดับ ตอไปสินคาก็
ดีขึ้น น้ําใจพาใหดี
ใหพากันจํา อยาไปฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัวนะ เสีย เสียชาติไทยของเรา
วันนี้ขอบิณฑบาตกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย ใหรักสงวนชาติไทยของเราดวยวัตถุ
สิ่งของที่เกิดขึ้นในชาติไทย ใหพากันรักกันสงวนซื้อขายกันอยูในเมืองไทย ถึง
คุณภาพจะไมดีก็ยอมรับวาไมดีกอน เวลานี้เรากําลังฟตตัวของเรา ถึงจะลดกวาเขาก็
ยอมรับ แตเมื่อเราฟตตัวอยางนี้ มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางสินคาที่เราซื้อขาย
กันในเมืองไทยนี้ หนาแนนขึ้น สนใจมากขึ้น สินคาเหลานี้จะดีขึ้นโดยลําดับ เพราะ
เจาของผูผลิตสินคามีกาํ ลังใจ ตอจากนั้นก็กาวขึ้นๆ เราเปนเนื้อหนังของเราหนักเขาๆ
ตอไปสบาย แขงเขาไดเลย
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ใหพากันจํานะพี่นองทัง้ หลาย อยาเห็นแกความฟุงเฟอเหอเหิม แบบสุกเอาเผา
กิน แบบทําลายตนเองไปลึกๆ ลับๆ สุดทายทําลายไดทั้งชาติ ไมยินดีในชาติของตน
สมบัติของตนเปนทางที่จะเสื่อมเสียโดยลําดับ
ถายินดีในของตนแลวจะมีความ
เจริญรุงเรืองตอไปขางหนา นี่พูดถึงการรักษาชาติไทยของเรา สมบัติเงินทองทีไ่ ดมาก็
เพื่อชาติไทย ดังที่ไดรบกวนพี่นองทัง้ หลายอยูเวลานี้ หลวงตาเองไมเคยแตะแมบาท
หนึ่ง ทานทั้งหลายจะไปหาที่ไหนผูนํา นําแบบที่บริสุทธิ์ขนาดนี้ไปหาที่ไหน เราชี้นิ้วเลย
วาจะไมมีนะ
เพราะเรานี้เราหาดวยความบริสุทธิ์ใจของเราจริงๆ ใจบริสุทธิ์คิดอะไรแงใด
ออกมาจะเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ จะไมมีทางเสียหายจากความคิดของใจที่บริสุทธิ์
นั้นเลย ความคิดอะไรทีผ่ ิดมันจะปดของมันออกทันที ปดออกๆ เชนจะนําเงินนําทอง
ไปชวยชาติบานเมืองอะไรจะไปแงไหนๆ
ที่จะคอยมากระซิบกระซาบตัวเองวาแบง
เอาไวสําหรับเรานี้ไมไดนะจิตดวงนี้ ปดทันทีเลย ตองใหเปนธรรมลวนๆ อยูภายใน
ลึกๆ ในหัวใจ เราทราบเรื่องของเราเอง อะไรไมดีปดออกๆ เอาแตของดีออกใช
อยางชวยพีน่ องทั้งหลายชวยแบบความบริสุทธิ์ใจทั้งนั้น ไมไดชวยแบบชุยๆ
ใชๆ อะไรนะ ไมมี เราชวยจริงๆ ไมวาทองคํา ดอลลาร เงินสด เปนประโยชนลวนๆ
ดวยกันหมด พอพูดอยางนี้แลวก็อดระลึกไมได ผานไปที่ไหนๆ เห็นแตสิ่งกอสรางทีเ่ รา
นําเงินพี่นองทั้งหลายนี้ละออกไปสรางสิ่งตางๆ ทั่วๆ ไปหมด ไปที่ไหนหากเจอจนได
นั้นแหละ ไมวาโรงร่ําโรงเรียน โรงพยาบาล สิ่งกอสรางตางๆ จะเจออยูเรื่อย ที่เรา
ชวยเหลือๆ เรื่อยมา ก็เอาเงินของพี่นองทัง้ หลายมาชวย เห็นไหมละ มันก็แนนหนา
มั่นคงขึ้นอยางนั้น ทางโรงพยาบาลก็คอยแนนหนามั่นคงขึ้น ไดรับจากการอุดหนุนซึ่ง
กันและกันแลวก็เปนอยางนั้น จําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
FM 103.25 MHz

