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ชั่วดีเกิดที่ใจ
วันนี้หลวงตาจะไมไดอยู ยังจะตองเสาะแสวงหาเพื่อพี่นองชาวไทยเรา ตระเวน
นูนตระเวนนี้ เหมือนบาละหลวงตาบัวนีน่ ะ พี่นองทั้งหลายพิจารณาเผิน ๆ แลวจะเขา
ใจวาหลวงตาบัวนีบ้ า ตัวหนึง่ นะ พิจารณาซิ แลวบาอยางนีห้ าไดทไ่ี หน หามาแขงกันซิ
ถามีคูแขงแลวเราก็จับไสเขาไปสนามรบเราก็เปดเลย เขาใจไหม อันนี้มันไมมี เราจํา
เปนตองดันอยูอ ยางงัน้ ละ
ใหพากันเรง เริ่มเรงตั้งแตบัดนี้ตอไป จุดของเราตายตัวอยูที่ทองคําน้ําหนัก ๑๐
ตัน นี่เครื่องหมายของชาติไทยเรา เด็ดหรือไมเด็ดตอชาติของตนเอง เอาตรงนี้ พอทอง
คําไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตัน และดอลลารถงึ ๑๐ ลานเมื่อไรแลว เลิกทันทีไมกวนพีน่ อ งทัง้
หลายอีกตอไปแหละ ตางคนตางทําหนาทีก่ ารงานดวยความเย็นใจ สบายใจ หลวงตาก็
สบายใจสุดขีดแลว สําหรับอยูใ นโลกนีน้ ะ หมดหวงหมดใยละ ไปอยางสบายหายหวง
เวลานีก้ าํ ลังหมุนติว้ ๆ เพื่อพี่นองชาวไทยเรา เวลามีชีวิตอยูนี้ลมหายใจเพื่อพี่นองทั้ง
หลายแหละ จึงไดอุตสาหพยายาม
พอฉันเสร็จแลวก็จะออกเดินทางไปจังหวัดระยอง ไปก็ไมใชไปเฉย ๆ ไปเทศนา
วาการชีแ้ จงทุกอยาง ๆ ตลอด จนกระทั่งกลับมา มาก็มอี ยูอ ยางนี้ ดังที่เห็นนี้แหละ เอา
ใหเขมขนนะเราทั้งหลาย พี่นองชาวไทยทั้งประเทศตองเขมขนทุกคนตอทองคําน้ําหนัก
๑๐ ตัน และดอลลาร ๑๐ ลาน เอาใหไดจุดนี้ มีสองเทานัน้ เดีย๋ วนี้ สวนเงินสดมีเทาไร
ๆ เราก็กระจายไปดังที่วาไมคอยหนักแนนอะไรมากนัก ยิง่ กวาทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน
และดอลลาร ๑๐ ลาน นี้เปนจุดหัวใจของชาติไทยรอยเปอรเซ็นตอยูในนั้นหมดนะ สวน
เงินสดทีก่ ระจายออกไปนัน้ เปนกิง่ กานสาขาของอวัยวะทีม่ หี วั ใจ
ไดแกทองคําและ
ดอลลารฝง อยูใ นอวัยวะนัน้
เพราะฉะนั้นเราจึงบํารุงรักษาอันนี้ใหดี ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน ใหเปนสงาราศี
แกชาติไทยของเราในคราวชวยชาติคราวนีเ้ ปนคราวสําคัญ ถาเลยจากนีแ้ ลวไมไดนะ
เราคิดหมดแลว ไมมีทางไดแหละ มีโอกาสนีเ้ ทานัน้ จึงพากันรีบตักตวงเสียตั้งแตบัดนี้
ตอไป เอาใหไดถึงจุดหมาย ถาเลยนีแ้ ลวไมหวังแหละ หลวงตาเองก็ไมหวัง หยุดเลย
พอถึงนีแ้ ลวหยุดเลย ไมหวัง และไมรบกวนพีน่ อ งทัง้ หลายอีกตอไป นอกจากที่จะมาให
ตามอัธยาศัยศรัทธา แลวเราก็รบั ไว ใหมากเทาไรรับ รับ ๆ ทัง้ นัน้ แหละ
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แตการรบกวนเราไมรบกวน เราพูดมีคําสัตยคําจริง เราไมไดพูดเลน ๆ วาอะไร
วาจริงวาจังทุกอยาง ทําก็ทาํ อยางทีว่ า นีเ้ อาใหถงึ จุดหมาย ใหเด็ดขาดทุกคน ๆ อยา
ออนแอนะ เฉือ่ ยชาไมได ชาติไทยเราไมใชชาติเฉื่อยชา ชาติไรราคา เปนชาติที่มีคุณคา
มีราคา ทรงคุณคานี้มาตั้งแตบรรพบุรุษของเรา ตองรักษาคุณคานี้ไวดวยความรักชาติ
ความขะมักเขมนในหนาที่การงานการรักษา การสนับสนุนชาติไทยของเรา ใหพรอม
หนาพรอมตากันทุกคนนะ
เวลานี้มีจุดใหญที่ขวางหนาเราอยูดังที่วานี้ จึงไดประกาศทุกวัน ไปอุดรฯ ก็ตอ ง
ประกาศอยูที่อุดร แลวก็ออกทางวิทยุทว่ั ประเทศไทยทุกวันนัน้ แหละ อยูท น่ี ก่ี อ็ อกทาง
วิทยุ ไปออกทางอุดรแลวมาออกทางกรุงเทพ ออกอินเตอรเน็ตทั่วประเทศไทย เรื่อง
การชวยชาติไทยของเรา ไมใชเรื่องอะไรนะ ตางคนตางอุตสาหพยายาม นีเ่ ปนกาลเวลา
ที่เหมาะสมที่สุดแลว สมเหตุสมผล หาที่ตําหนิติเตียนไมไดในการชวยชาติคราวนี้ ใหได
ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันและดอลลาร ๑๐ ลานนี้ หาที่ตําหนิไมได วาเพราะเหตุผลกลไก
อะไรจึงตองดิ้นหาแตทองคํา อยางนี้ไมมีใครจะมาวาอะไรละ วาก็วา เถอะ
ขอใหไดทองคํามาน้าํ หนัก ๑๐ ตัน หลวงตามีฝามือเดียวตีไดทั่วหนาคน มีหนา
มาเทาไรจะฟาดเลย ๆ ขาหามารักษาชีวติ จิตใจของขา แกยังไมรูเหรอ แกไมมลี ม
หายใจเหรอ จะวาอยางงัน้ ตีเสียกอนถึงจะบอกนะ ตีแลวก็จะสอนทีหลังถาอยากสอน
ไมอยากสอนไปเลย เขาใจไหม นีท่ องคําถาได ๕๐๐ กิโลเมื่อไรแลวจะหลอมและเขาทัน
ที เปนระยะ ๆ คราวนีเ้ ขาทีละ ๕๐๐ กิโลนะ พอ ๕๐๐ ที่สองก็เปนตันไปเลย สวน
ดอลลารกเ็ ก็บมาเรือ่ ย ๆ ๆ เวลาทองคําเขา ดอลลารก็ตามกันเขาไปๆ อยางคราวที่
แลวนีเ้ ราก็ไมคาดไมฝน วาจะไดดอลลารถงึ สามแสน ก็ได เห็นไหมละ อํานาจวาสนา
แหงความรักชาติของชาติไทยเรา ดอลลารขาดตัง้ มากมาย บทเวลาจะเอาก็ปงเลยทันที
จากทานผูใ จบุญมหาคุณนัน้ แหละ หนุนเขามาปงเดียวขึ้นไดเลย นัน่
ทีนี้ตอไปเราก็ตั้งใหมอีก นี่จะเปนเดือนไหนก็ตาม ถาเดือนหานีม่ นั พอ ๕๐๐
กิโลเราเอาอีกนะ เอาเขาอีก เราคิดดูเสียกอน คิดดูทองคําที่ไดมาจากที่ตาง ๆ มารวม
กันเปนเทาไร ถาควรที่จะพอกับ ๕๐๐ กิโล บวกกับเงินกฐิน ๘๔,๐๐๐ กองเปนจํานวน
เงินทีฝ่ ากไวธนาคารเวลานี้ ๗๕ ลาน ถารวมอันนัน้ เขามาซือ้ ทองคําแลวจะไดครบ
จํานวน ๕๐๐ กิโล เราก็จะเอาออกมาทันที ออกมาซือ้ ทองคําแลวเขา เชนอยางเดือน
เมษาอยางนี้ มันควรจะไดตอนนี้เอา ขอแตไดเมื่อไรเราเอาทันทีเลย เขาทันที เพื่อรีบ
เพื่อดวนใหถึงตามที่หมายปลายทางของเราที่ตั้งความมุงหมายไว
ใหพยายามทุกคน ๆ มีเทาไรก็มีเถอะเรา อยางไรเราตองถือจุดศูนยกลางเปน
ของสําคัญมากนะ เราทุกคนอาศัยอยูจุดใหญจุดศูนยกลาง ทองคํานี้เปนหัวใจของชาติ
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ขาดนี้แลวไมเปนทาเลยเมืองไทยเรา ไปติดตอซือ้ ขายกับทีไ่ หน ๆ เขาไมยอมรับ เขาไม
สนใจ เพราะเราไมมีตัวประกัน ตัวประกันคือทองคําและดอลลาร ประกันชาติไทยของ
เราแลว การติดตอซื้อขายแมจะติดหนี้กันบางไมเปนไร เรามีเครื่องตานทานอยูแลว ถา
ไมมีอันนี้ไมไดนะ เชน อยางเขามาลงทุนในเมืองไทยเราก็หมายถึงทองคําเรานี่แหละ มี
ทองคํา ดอลลาร เงินสดเรามีใชอยูในคลังหลวงของเราแลว เราก็หมุนไดรอบตัวเพือ่
หนุนชาติไทยของเรา
ถาหัวใจของเราคือทองคําและดอลลาร และเงินสดก็ไมมีเลยในคลังหลวงแลว
หมุนไปไหนไมไดนะ หมุนไปไหนไมได นี่ละเราจะทําใหหมุนไดรอบตัวเพื่อผล
ประโยชน คิดดูตั้งแตทองคําเราไดอันนี้ และดอลลารไดมากขึ้น การพิมพธนบัตรเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ นะ ดอลลารกด็ ี ทองคําก็ดี ทองคําเอาติดตัวไวเลย ไมเคลือ่ นคลาด แตผล
ประโยชนออกจากทองคําเรานีร้ อบตัว เชน อยางการพิมพธนบัตรออกใช และทุกสิ่งทุก
อยาง อันนี้อยูกับที่ไดประกันทั่วประเทศไทยเรา แนนหนามัน่ คงอยูต ลอด การพิมพ
ธนบัตรออกใชกไ็ ดมากขึน้ ๆ ตามจํานวนทองคําและดอลลารทม่ี อี ยูใ นคลังหลวงของ
เรา ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบเอาไว เวลานีก้ ค็ อ ยดีขน้ึ ๆ
การกอสรางตางๆ รูส กึ วาคอยปรากฏขึน้ ในทีต่ า ง ๆ ทั่วประเทศไทยเวลานี้ แต
กอนเงียบไปเลย เหมือนเมืองรางนัน่ แหละ ไปที่ไหนไมมีรถบรรทุกบรรทิกแนนถนน
เลิกหมดเลย เพราะไมมีการกอการสราง เงินไมมี ระยะกอนหนานีน้ ะ เวลานีก้ าํ ลังเริม่
ทีไ่ หนการกอการสรางมีอยูท ว่ั ไป นี้แสดงวาเรามีเงินพอหมุนตัวไดก็หมุนขยายตัวออก
ไป อยางนีแ้ หละ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละนะ จะไมพูดอะไรมาก ขอใหพี่นองทั้งหลายทํา
ความมัน่ ใจไวกบั ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน อยาใหคลาดเคลือ่ นนะ ถาไมอยากขายหนา
ประเทศไทยเราทั้งประเทศชั่วกัปชั่วกัลป
ใครเห็นหนาก็มาชีห้ นาๆ วาเมืองไทยเรานี้ไมเปนทาเลย เพียงทองคําน้ําหนัก
๑๐ ตัน เทานี้ก็ไมได เขาวาเทานั้นเราเจ็บแสบขนาดไหน แมหมู หมา เปด ไกในบาน
เรือนของเราก็เจ็บไปตาม ๆ กัน อยาวาเราเจ็บคนเดียวนะ สัตวเจ็บ อะไรเจ็บหมดนั่น
แหละ ถาลงเจาของไดเจ็บ ประเทศชาติหมดเลย ไมมีคุณคาอะไรนะเมืองไทยเรา มีแต
ชือ่ เฉย ๆ เกิดประโยชนอะไร เราตองรักสงวนศักดิ์ศรีแหงชาติไทยของเราไวดวยความ
แนนหนามัน่ คง โดยมีทองคําและดอลลารเปนเครือ่ งประกันตัวไว ใหฟง เสียงหัวหนา
นะ สําคัญอันหนึง่ นะฟงเสียงหัวหนา
สําหรับหัวหนาในทางศาสนาก็คอื หลวงตาบัว หลวงตาบัวทีเ่ ปนผูน าํ พีน่ อ งทัง้
หลายนี้ยังไมปรากฏเลยวาเราไดมีขอบกพรองตรงไหน ๆ ที่ไดทําใหพี่นองทั้งหลายเสีย
หายและลมจมลงไปนีเ้ ราไมเคย คิดตรงไหน ๆ ออกทางไหนก็ตรงเปง ๆ เพื่อการหนุน
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ชาติไทยของเราทั้งนั้น จึงขอใหฟงเสียงหัวหนานะ สิ่งที่พวกเปรตพวกผีพวกมารมันมี
อยูท ว่ั ไปในโลกดินแดนมีมาตัง้ กัปตัง้ กัลป มันเปนขาศึกกันระหวางความดีกบั ความชัว่
ความดีกาวไปไหนความชั่วจะติดตามทะเลาะเบาะแวง กัดฉีกกันอยูอ ยางงัน้ เตะ ถีบ
ยัน เพื่อไมใหความดีกาวไปได นีค่ อื ความชัว่ ไปทีไ่ หนคอยทําลายตลอด อันนี้มีมา
ดั้งเดิม ใหเราพิจารณาปฏิบัติเพื่อความดีของเราแนนหนามั่นคงตอชาติไทยและตัวของ
เราเองเปนที่พอใจ
เราอยาเอาเรือ่ งความชัว่ ชาลามกคนนัน้ คนนีม้ าถือเปนอารมณจนเกินไป ไมถูก
ใหถอื อารมณของเราในทางทีถ่ กู ทีด่ ี บํารุงตัวเองไปเสมอ และใหปด ออกในสิง่ ไมดที ง้ั
หลาย นีถ่ กู ตองนะ เรือ่ งคนดีคนชัว่ อยาถือมาเปนอารมณจนเกินไป ถึงกับขนาดทีว่ า จะ
กาวขาไมออก ไมไดนะ เอากาวไป เราทําความดี โลกอันนีม้ อี ยูด กี บั ชัว่ ปดมันไปที่ไหน
มันมีอยูด ว ยกัน แลวทีว่ า มีดกี บั ชัว่ มีมาจากไหน ก็มมี าจากใจ ใจมีอะไรอยูในนั้นถึงมี
ความดีความชัว่ ใจมีกิเลส กิเลสเปนฝายต่ําเปนฝายชั่ว ฝงอยูใ นใจอันเดียวกัน ธรรม
เปนฝายดีตลอดถึงความเลิศเลออยูที่ใจ
เวลานีม้ นั กําลังรบกันอยูภ ายในใจของเรา ถาความคิดอะไรไมดีใหปดออก เอา
ความดีทับหัวมันเขาไป ทําแตความดีออกมาๆ ตางคนตางแกในหัวใจตัวเอง เพราะ
ความชัว่ และความดีเกิดและอยูท ใ่ี จ ไมไดอยูที่ไหน อยูที่ใจของเราแตละคน ๆ ให
พยายามระมัดระวังความชัว่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจ ใหปด ออก เอาความดีสนับสนุนขึน้ มา
เราจะเปนคนดีเรื่อย ๆ มันคิดออกมาทางชัว่ เชนเราจะทําความดี ความชัว่ มาเปน
อุปสรรคแลว คิดขึ้นมาภายในใจดวงเดียวกันนี้ แลวก็สรางความลมเหลวใหแกตวั ของ
เราเอง ไมเกิดประโยชนอะไร
ความชัว่ กับความดีเกิดอยูท ใ่ี จ จําใหดี แลวแสดงออกมาจากหัวใจเรา มาคัด
คานดีกบั ชัว่ ทีเ่ กิดขึน้ จากหัวใจดวงเดียวกันนัน้ แหละ เราจึงใหเอาความดีนป้ี ด ความชัว่
เอาไว สรางความดีขึ้นไปเรื่อยๆ นะ จําเอา ทีนี้จะใหพร
ทองคําหลังจากวันทีม่ อบแลว คือวันที่ ๑๐ มอบทองคําที่ธนาคารแหงชาติเรียบ
รอยแลว เวลานีไ้ ดเพิม่ เติมอีกหลังจากวันนัน้ มา ถึงเมือ่ วานนีน้ ะ วันนี้ยังไมไดนับ ได
ทองคําน้าํ หนัก ๑๘ กิโล ๔๔ บาท ๒ สตางค วันนีไ้ มไดนบั และตอไปนีเ้ ราจะเอาเรือ่ ย
กาวเรือ่ ย ๆ พอได ๕๐๐ กิโลเมื่อไรเราเขาทันที ๆ ใหถอื เปนสมบัตขิ องทุกทาน ๆ นะ
อยาถือวาคนนัน้ จะทําคนนีจ้ ะทํา ขาดเราเสียเพียงคนเดียวเสีย ใชไมไดนะ เอาละทีนี้จะ
ใหพร จากนี้เราก็จะออกเดินทางไปละ
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

