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เขามาทีแรกก็เปนผูเปนคน
กอนจังหัน
เรารักษาตาใหคนนี่แยะนะ มิหนําซ้ําบริจาคตาดูเหมือน ๑๔๐ ลานแลว ขนาด
นั้นละตามันราคาแพงเครื่องหนึ่ง เฉพาะตานะ เวียงจันทนเฉพาะตานี่ ๓๐ ลาน
เมืองไทยเราดูเหมือน ๑๔๐ ลานแลว กระจายออกตลอดๆ เมื่อวานนี้ก็ไปงานอําเภอคํา
มวง นายอําเภอมาขอที่วา การอําเภอหลังหนึ่ง ใหเลย ก็อยางนั้นแลว นายอําเภอคํามวง
มาขอที่วาการอําเภอหลังหนึ่ง ชํารุดมากแลว เอา ให
เรามีแตให ทานทั้งหลายใหจําเอานะ มีแตให ถาภาษาโลกเขาเรียกวาใหแบบ
หมดเนื้อหมดตัว แตเรื่องธรรมไมเปนอยางนั้น ใหดวยความเมตตาใหตลอด เราไมเอา
อะไรเวลานี้พอแลวในหัวใจ พอทุกอยาง พออยางเลิศเลอดวยไมใชพอธรรมดา
เพราะฉะนั้นเราจึงแจกทานดวยความเมตตาลวนๆ ไปทีไ่ หนกระจายไปหมดๆ ความ
ที่วาจะเอามาเปนของตัวไมมี มีแตชว ยโลกๆ แตดิ้นอยูตลอดเวลาคือเรา ดิ้นก็ดิ้นชวย
โลกดวยความเมตตานั่นแหละ เอาจริงเอาจังมากทุกอยาง ถาวาชวยโลกก็ชวยจริงๆ มี
เทาไรถึงไหนถึงกันๆ เลย เวลาชวยเจาของก็แบบเดียวกัน ถึงขั้นจะเปนจะตาย เอา ฟด
เลยกับกิเลส ทุกขมากทีเดียว จากนั้นมาก็ชวยพี่นองเราทั่วโลกนั่นแหละ เอาละใหพร
หลังจังหัน
สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๔ กุมภา ทองคําที่หลอมแลวได ๓๖๒ กิโลครึ่ง
เทากับ ๒๙ แทงๆ หนึ่งดูเหมือน ๑๒ กิโลครึ่ง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๑๘ กิโล ๒๕
บาท ๑๓ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๓๘๐ กิโล ๕๘ บาท
๒ สตางค ถารวมกับทองคํา ๓๗ กิโลครึ่งที่มอบเขาคลังหลวงไปแลวนั้นเขากัน ก็เปน
ทองคํา ๔๑๘ กิโล ๒๕ บาท ๑๓ สตางค นี่เศษไปจาก ๑๑ ตัน ทองคําที่ไดมอบเขาคลัง
หลวงแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง ทีนี้ไดมาใหมอกี เปนประเภทน้ําไหลซึม
เรามีแตหาเขานะออกไมมี มีแตขนเขาๆ ตีทางนั้นเขามา ตีทางนี้เขามา เขาสู
หัวใจของชาติไทยเราคือคลังหลวง เราอุตสาหพยายามที่สุด ทองคําตัง้ แตเราเริ่มชวย
ชาติมานี้ก็ไดตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๑๘ กิโล ถาไมประกาศกองใหพี่นองทัง้ หลายทราบทั่วกัน
ทองคํา ๑๑ ตันกับ ๔๑๘ กิโลนี้ก็ไมมเี ลย นี่มีแลวไดแลว เขาคลังหลวงไปแลว ๑๑ ตัน
กับ ๓๗ กิโลครึ่ง เขาเรื่อยๆ อยางนี้ ออกไมมี เราไมเคยทําชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ใหดางพรอยในหัวใจเราไมปรากฏ สมบูรณแบบทุกอยางในการ
หนุนๆ

๒
(ถวายเงินดอลลารและยูโรครับ) ไดเขามาเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ดอลลารไดหมุนเขามา
ชวยเงินไทยไมไดเขาคลังหลวง ก็ตั้งแตเราประกาศแลว ประกาศดวยการพิจารณา
เรียบรอยแลววาจะเปนอยางนั้น เราก็นํานั้นมาประกาศ ก็เปนไปตามที่เราประกาศที่เรา
พิจารณาแลว คือเงินไทยเราไมทัน ตองเอาดอลลารมาชวยหนุนกันชวยชาติไทยทั้งชาติ
คิดดูซิไปอําเภอคํามวงเมื่อวานนี้ นายอําเภอคํามวงก็มาเอาไปเสีย ๘ ลานเห็นไหมละ
ที่วาการอําเภอมาขอเรา ก็ใหไปเลย ๘ ลาน นี่เขาก็เริ่มลงมือแลว ก็อยางนั้นแลวไปไหน
เราไปทําประโยชนใหโลก เราไมเอาเราพูดจริงๆ เราพอทุกอยางแลว นี่ละธรรมมีคําวา
พอ ถาพอแลวไมมีอะไรมาเพิ่มเติมไดอีก พอ พอในหัวใจ ทีนี้ออกไปเต็มดวยเมตตา
ครอบไปหมดเลย
ชวยโลกนี้เราชวยดวยเมตตานะ จึงไมมีอะไร ไดมาเทาไรออกๆ อยางเมือ่ วานนี้
ที่วาการอําเภอคํามวงก็ ๘ ลาน ถาเปนเราทํา ๘ ลานจะไมอยูละ ถาคนอืน่ ทําอาจอยูได
คืออันไหนไมดีตอเติมเรื่อยๆ เปนอยางนั้นละเราทําอะไรมีแตเขยิบเรื่อย ใหต่ําไมต่ํา
ใหเขาลงมือแลว เรามอบใหนายอําเภอหาชางมาจัดทําเลย เราจะรับรองตั้งแตการเงิน
บอกเลยวาใหมารับเปนงวดๆ ไปเลย ทางการกอสรางคนกอสรางมอบใหนายอําเภอ
เปนผูรับภาระทั้งหมด เรารับภาระแตการเงิน ๘ ลานอยางเดียว ไดพูดตกลงกัน
เรียบรอยแลว
วันที่ ๒๓ นี้ก็จะไดไปเวียงจันทน พอดีลกู ศิษยเขาสงมุงมาดูเหมือน ๒,๐๐๐
หลัง สงมาจากชลบุรี เปนคนที่ตั้งสถานีวิทยุที่สงมุงมา ๒,๐๐๐ หลังใหเรา เราก็คิดทันที
เลยวาจะเอาไปเวียงจันทน ประเทศลาว เพราะทางโนนบกพรองมาก ๒,๐๐๐ หลังเอา
ไปหมดเราวางั้นละ
วันนี้ก็จะไปไกลนะ ไปสองดาน สองดานนี้เราไดชวยมาหลายปแลว เริ่มแรกที่
เปนตนเหตุคือเราไปปลูกตึกใหโรงพยาบาลหลมสัก ตึกโรงพยาบาลหลมสักก็ ๑๕ ลาน
เห็นไหมละ ถมสระใหญ เปนที่วางแหงเดียว ที่อยูคับแคบมาก ทีอ่ ยูที่พอจะอยูไดก็สระ
ใหญ นั่นละวางอยูตรงนั้น เขาก็มาขอเรา ตกลงเราตองไปถมสระใหดวย ภูเขาแถวนั้นดู
เหมือนจะหมดแหละ ถมลงสระหมดเลย ใหเขาถมเราสั่งเองเสียเองทั้งหมด จากนั้นก็
ขึ้นตึก ตึกยาว ๑๕ ลาน ทั้งถมสระทั้งสรางตึกรวมกันเปน ๑๕ ลาน นั่นละกลับไป
กลับมาดูสภาพความเปนอยูของผูรักษาสมบัติของชาติ คือสองดาน น้ําหนาว เราผาน
ไปผานมาเราดู ผูที่รักษาดานฝายผูหญิงเขามาขายของ เราก็ซื้อเอาของเขา สั่งใหคนรถ
ซื้อเรื่อยๆ เปนอยางนั้นละความสงสาร ซื้อเอาแตของไมไดเอา เอาของนิดหนอยแลว
จายเงินใหเปนชิ้นเปนอันใหไปๆ จากนั้นมาก็เลยตอเลย พอตึกเสร็จเรียบรอยก็ไปสง
ของใหเดือนละครั้งๆ สองดานนี่นะ ตั้งแตนั้นมาเดือนละครั้งเลย

๓
ทางปราจีนเขาใหญก็เหมือนกัน ถาเราไดไปกรุงเทพแลว ไปทางปราจีนแลวก็ไป
ทางเขาใหญ สงของให เอาของไปสงแลวใหครอบครัวละหนึ่งพันๆ ทางนี้ก็ให
ครอบครัวละหนึ่งพัน พวกขาวสาร แตนี้เราเอารถไปคันเดียวมันไมไหว ทางโนนเอารถ
ไปหลายคัน ทางปราจีนกับทางเขาใหญมีรถไปหลายคัน ของที่นั่นจึงมาก อันนี้ของเรา
เอารถไปคันเดียว พวกขาวสาร น้ําตาล น้ําตาลก็ไมกกี่ ิโล คือมันเต็มรถเรา ขาวสารให
ครอบครัวละหนึ่งถุงๆ เทานั้น แลวมอบเงินใหครอบครัวละหนึ่งพันๆ สวนเด็กมีเทาไร
ใหคนละรอยๆ ทั้งนั้น
ไปแตละวันๆ นี้จายนอยเมื่อไร เราไมไดคํานึงวาจะหมดจะยังเทาไร มีแตจะให
ดวยอํานาจความเมตตามันเปดอยูอยางนี้ๆ มีเทาไรหมด เราพูดจริงๆ สําหรับเรามี
เทาไรหมดเลย เพราะอํานาจแหงความเมตตารุนแรงมาก ครอบโลกธาตุจะวาไง ไมใช
นอยๆ นะ มีเทาไรๆ หมด ใหชื่อวาหลวงตาหมด ไมมีเหลือละ มีเทาไรหมดเลยเรา คือ
มันเปดเสียทุกอยางแลวในจิตนี้ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ทีนี้ความเมตตาเขาแทนก็เอา
ออกหมดเลย จึงไมมอี ะไรเหลือ หมดๆ เลย
ตอนเชาวางๆ ก็ออกไปดูขางนอก กลับมาก็สั่งการสั่งงาน คนที่เขามาในวัดนี่มัน
เปนยังไงไมรูนะ เขามาทีแรกก็เปนผูเปนคนเขามา ครั้นตอไปก็เปนเปรตเปนผีเปนยักษ
เปนมารเปนขโมยก็มี มันพิลึกกึกกือนะ มันเปนยังไงคนเขามาในวัดปาบานตาดนี่ เรา
สังเกตมาตลอดนะ เปนอยางนี้มาเรื่อยๆ มาทีแรกก็มาดวยความเรียบรอยๆ แลวคืบ
เขาไปๆ คลานเขาไป ไดไมพอๆ อะไรก็ไดไมพอ เพราะวัดนี้เปนวัดที่เปดเผย มีอะไร
ขนใหๆ ขาดตกบกพรองอะไร ขาวสาร เอา ใหครอบครัวละถุงๆ ใหๆ ไปตลอดอยางนี้
ของสั่งมานี่เราใหๆ ทีนี้ไดแลวมันไมพอ เอาแบบนั้นแลวเอาแบบนี้ ตกลงขโมยแบบนั้น
ขโมยแบบนี้เขาไป ถาผูใดที่จับไดวาเปนขโมยแลวไลออกเลยๆ เราไมเหมือนใคร พอ
จับไดคาหนังคาเขาชัดๆ แลวไมพูดอะไร บอกใหออกเลย เราไมพดู ถึงเรื่องที่วาเพราะ
เหตุไรจึงใหออก เราจับไวหมดแลว เพราะเหตุนั้น
มันเลวมากนะคนมาวัดปาบานตาดนี่ พวกแถวนี้ละที่เขามาออมแอมๆ อยูในวัด
มันมาเปนโจรเปนมาร เปนทุกอยาง เปนผูรายชายโจรอยูในนี้หมด นาทุเรศนะ วัดนี้ไม
เคยบกบาง สิ่งของไมเคยบกบาง แจกตลอดเวลาไมวาทางใกลทางไกล ใครมาทํางาน
ทําการอะไรแจก ขาวสาร เอา แจกไปครอบครัวละหนึ่งถุงๆ เราแจกไปนาจะเปนความ
ซื่อสัตยสุจริตยินดีในศีลในธรรมในครูบาอาจารยในวัดในวา มันไมเปนอยางนั้น มัน
ยินดีแตของที่มันจะเอาจะไดชอ งไหนมันเอาชองนัน้ ๆ ไปอยางนั้นนะเดี๋ยวนี้ ทุเรศนะ
ตอไปนี้จะไลไมใหเขาวัดพวกนี้นะ พวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมาร มาเลวราย
เขาไปทุกวันๆ ใครมาๆ สังเกตมาตลอด เราไมไดเหมือนใคร ภาษาธรรมตรงเปงเลย

๔
โมกโขโลกนะ เห็นแกหนาแกตาไมมีในธรรมทั้งหลาย ตรงไปตรงมาเลย ผิดบอกวาผิด
ถูกบอกวาถูก เปนอยางนั้นตลอด โอ มันนาทุเรศนะ วัดนี้เปนวัดที่เปดเผยดวยความ
เมตตา เปดอยูตลอดเวลาไมเคยเสียดายอะไร เอา ใครขัดของอะไรๆ บางทีก็มาจากที่
ตางๆ ขอเงินขออะไร เรียกวาชวยๆ คนเจ็บคนไขไดปวยดวยวิธีการตางๆ เอา ควรให
เงินสดใหๆ ควรสงเขาโรงพยาบาลสง สงแลวเรารับรองเสียเงินใหหมด นั่น เราทําไป
หมดละ ไปที่ไหนก็เหมือนกัน
จนกระทั่งวาเราไปที่ไหนก็ตามไปขอเงิน เพราะเขาเห็นวาได ออกจากวิทยุนี้
แหละ ก็เราทําอยางนั้นเราก็พูดอยางนั้น ทีนี้มันก็ตามเขามาๆ ทุกแบบทุกฉบับ ไม
ทราบวาขอแบบไหนตอแบบไหน เอาไปแลวไปกินเลยก็มี แทนที่จะทําอะไรที่ตองการ
มาขอวาจะไปทําอันนั้น ไดไปแลวไมทําอยางนี้กม็ ี มันพิลึกนะมนุษยเรานี่ กินไมพอกิน
ไมอิ่ม กินแบบนี้กินแบบนั้นไป นาทุเรศนะ เราสงเคราะหสงหาดวยความสงสาร ครั้น
ไดไปแลวมันไปทําแบบอื่นไปเสีย ตามความมุงหมายที่มาขอนั้นไมทําเสียอยางนี้ โอ นา
ทุเรศนะ ความโลภมันไมพอ พิลกึ กึกกือเหลือเกิน เราทุเรศนะ เราใหดวยความเมตตา
เอาละวันนี้ไมมีอะไร ก็มเี ทานั้น
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