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ทองคําครบ ๑๐ ตันภายในป ๒๕๔๖
เมื่อวานนี้ก็ไปสองดาน โธ ไกลนะ ยัง ๓๔ กิโลจะถึงหลมสัก ไปถึงโนนละ ดาน
สุดทายนี้ ๓๔ กิโลจากนั้นไปหลมสัก จากดานสุดทายน้าํ หนาวไปถึงโนนดูเหมือนตัง้ ๔๐
กวากิโล เขาลูกนี้กวาจะตัดผานลงไปหาหลมสักเกือบ ๖๐ กิโลนะ เราเคยดูกโิ ลตัง้ แต
ผานมาทีแรกหลายปมาแลวดูเหมือน ๕๐ กวากิโล จากน้าํ หนาวผานลงสุดภูเขาทางนัน้
ไกล ทีเ่ ปนน้าํ หนาวแยกไปนีม้ นั เขาเขามาแลวนะ เรานับนีเ้ ฉย ๆ ออกไปนูนมัน
ประมาณ ๕๕ กิโล ถายอนออกไปภูเขาทีแรกที่เขามานั้นมันก็ตอง ๖๐ กวากิโล นีห่ มาย
ถึงภูเขาลวน ๆ ผานเขาในเขาลวน ๆ ออกไป
เขาเขียนประกาศเอาไวเลยทีด่ า นน้าํ หนาว ประกาศตัวหนังสือตัวใหญวา เราได
สงเคราะหอะไร ๆ เขาไดเขียนไวนน้ั เราไดอา นเมือ่ วาน คือนั่งรถอยูนั้นไมไดลงรถนะ
มองเห็นปายเราก็อานดูปาย ที่เราจําไมไดก็เยอะ เขาเขียนไวนน้ั เรือ่ งเราสงเคราะหแลว
นั่นเยอะ นับตั้งแตไฟฟา ปลีกยอยอะไรเขาจดไวหมดเลย เขาออกประกาศไวนั้น ทราบ
วาเยอะวางั้นเถอะ สวนใหญกไ็ ฟฟาแรงสูงทีเ่ อามาลง สวางจาไปหมดวางัน้ หลายแสน
เหมือนกันนะ ไฟฟานี่เราไมนึกวาจะแพงนะ โห มันเปนแสน ๆ นูน นะตอเขามานี่ นี่อัน
ใหญอนั หนึง่ แลวก็เจาะน้าํ บาดาล ก็ไดสมมักสมหมายทุกอยาง เจาะลงไปก็ถูกตาน้ําที่ดี
เขาบอกวาน้าํ ดีดว ย นีส่ ว นใหญนะ เจาะบาดาล กับไฟฟาแรงสูงเขามาแตโนนเขามานี้
เลย
แลวก็บา นพักตํารวจ บานพักหลังใหญพอสมควร แลวตูย าม คือตูยามเกามันพัง
หมด เวลาเราชวยเขาก็รอ้ื ออกหมดเลย ยังเหลือตั้งแตอิฐที่กอขึ้นมาเทานั้น นอกนั้นเขา
รื้อทิ้งหมดเลย ตั้งใหมขึ้นมาหมด นีอ้ นั หนึง่ แลวก็โรงรถ เปนโรงยาว ๆ เขาเขียนนัน้ ยัง
ละเอียดกวาเราอีกทีเ่ ราเห็น ไมลงรถนะ พอไปถึงปบก็เปดประตูรถใหเขาขนของลง
ตามจํานวนทีก่ าํ หนดไวเรียบรอย ทีเ่ ราไดอา นคือเปดประตูรถอาน พวกนั้นเขาก็มารุม
อยูขาง ๆ พวกตํารวจทั้งฝายหญิงฝายชาย ทั้งเด็กเล็ก เมือ่ วานเห็นเด็กเยอะ โรงเรียน
ปดเขาวา เด็กนัน้ ใหคนละรอย ๆ พอเสร็จแลวก็ผา น ๖-๗ นาทีแตละแหง ขนของลง
เสร็จเรียบรอย ๖ นาทีกวา จากนัน้ ไปเลยไมลง ไปถึงโนนก็เหมือนกัน ถอยหลังเขาไป
นั้นขนของออกปุบ ๆ อันนัน้ ก็ ๖-๗ นาทีเหมือนกัน แลวไมลงเลยถึงวัด
ตั้งแตออกจากวัดไมลงรถเลยนะเมื่อวาน นั่งรถปบก็ไปบึ่งถึงเลย พอไปถึงแลวก็
จอดรถ ขนของลง ๆ เสร็จแลวบึง่ เลย ไปถึงโนนปบก็ถอยหลังไปขนของลง พอเสร็จ
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แลวออกเลย มาลงรถตอนขึ้นนี้ทีเดียว เมื่อวานดูไมไดลงไปไหนเลย ไมลง คือไมลงรถ
เลย ตลอดเลย ไกล รถเราก็แข็งแรงดวย ยิ่งเวลามาไมมีรถมันก็ยิ่งเร็ว พุง ๆ เราก็ชว ย
อยางนีแ้ หละ อะไรทีเ่ ปนประโยชนสว นรวมนีเ้ รารักสงวนมากนะ ไมวา ทีไ่ หนนะ คือเรา
สงวนสวนรวมซึ่งเปนหัวใจของชาติ เชนเขารักษาปา ปาเปนปาอะไร ปาของชาติ เขา
รักษานี้ชาติก็ไดเบาใจกันไปหมด ไปดูซิเขียวชอุม ใบไมกําลังผลิดอกออกใบใหม ผลัด
ใบใหมเดีย๋ วนี้
เขาเขียนบอกไวเปนยาน ๆ ระวังชางผานถนนเขาวา ดูวา ๓ ปจะมาผานทีหนึง่
แตเขาก็เขียนไวเปนตลก เขียนแบบตลก ทีแ่ บบวา ถาโปตีนซั้งบมีเล็บ นัน่ มันก็แบบ
เดียวกัน มันเขียนตลกไว บอกวาระวังชางผานถนน เขาวางัน้ ๓ ปมันผานทีหนึ่งก็ไมรู
เขียนเปนยาน ๆ คือชางนี่เปนชางทางโนนนะ ดูจะเปนอําเภอภูเขียวหรืออําเภอไหนตอ
กันกับอําเภอไหนบางที่เขาเรียกทุงกะมัง มันหลายอําเภอ คอนสาร ภูเขียว นั่นละจุดนั้น
จุดสัตวอยูที่นั่นเต็มไปหมด ที่วัดทานทุยเอาไปดูเหมือน ๙๔ ตัว หมูปา กับวัดนาคํา
นอย ดูวา ๙๔ ตัวหรือวาไง ทางทานทุยดูเหมือนประมาณนอยกวา ทางนี้มากกวาเอาไป
ปลอย โอย ตัวใหญ ๆ ทั้งนั้น
ทานทุยทานชํานาญการดักหมู ตองเอาทานทุยมาเปนอาจารยใหญสอนทางนี้ วิธี
ดักหมู พอมันเขาแลว ๆ เขาหองนั้น ๆ พอแลว คือเอาไวนานไมได เตรียมรถมาพรอม
แลวก็วางกับดัก คือเราใสไวกอนใหเขาชํานาญเสียกอน ถึงเวลาเขาก็มาของเขาเอง ทีนี้
เวลาเขามาเขามาครบตามกรง ๆ เขาจะมากินตามกรง กะวากี่ตัว ๆ เตรียมพรอมนะ
คือกอนที่เขาจะพรอมนี่นานแสนนาน จนกระทัง่ เขาตายใจแลว เขาเขาหองนั้นหองนี้ ที
นีก้ เ็ อาละ รถก็มาเตรียมพรอม พอไดออกเลยนะไมใหอยูนาน เวลาเราถามทานอินทร
ถึงทราบชัดเจนวา ไมไดขังอยูนาน คือพอไดพรอมกันปบขึ้นออกรถในวันนั้นไปเลย
เทียว ไปปลอยที่โนนเลยไมไดชักชานะ รีบดวนทีส่ ดุ วางัน้ เทาทีเ่ ราจําได นาคํานอย ดู
เหมือน ๙๔ ตัว ตัวใหญ ๆ ก็มี ตัวเล็กก็มี ทางดงศรีชมภูนอยกวา ขนไปไวทุงกะมัง ทุง
นีจ้ งึ เปนทีร่ วมสัตวทง้ั หลาย มีเยอะอยูนั้น
แลวโขลงชางแถวนัน้ กวาง ๆ เขาอยากออกไปผานไปทางดานนั้นเขาก็ไป นาน
ๆ เขาไปทีหนึ่ง แลวก็เขียนตลกไวอยางนัน้ แหละ ระวังชางผานถนน มันก็แบบเดียวกับ
ไมมเี ล็บนัน่ แหละ เขียนตลกไวอยางนั้น วันนั้นพูดเรื่องนี้มันไปเกี่ยวของกับอะไรไมรู
พูดถึงเรื่องอะไรตอไปหาพระหาเณร วาเณรกับหลวงตาสนิทกัน เลยตอไปเวลาทะเลาะ
กัน เลยยกเอาเรือ่ งทะเลาะขึน้ มาพูด มันเลยเปนนิทานขึน้ มา พอพูดจบลงแลวเราก็ไม
ไดสนใจ นูนมันไปออกในหนังสือ เขาเอามาใหอา นใหฟง เหมือนวาเปนเครือ่ งยืนยันวา
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ผานเราเรียบรอยแลว บนหัวนัน้ ผูเ ขียนก็เขียนตลกดีดว ยนะ วา โปตีนซั้งบมีเล็บ เอาอีก
แลว มันเขานีเ่ หรอ อานไปเจอ เอาจริง ๆ โอย ใชแลว ขบขันดี
ทางเขาใหญก็เหมือนกัน เรามาจากทางนครนายก ผานมาทางทิศเหนือปราจีน
เขาเขา อันนีม้ กี ค่ี รอบครัวเราจัดใหครบอีกเหมือนกัน ดูเหมือน ๑๒ ครอบครัว มาเพิ่ม
อีก ๒ หรือไง ไปคราวทีแ่ ลววาเพิม่ อีก ๒ เราก็เพิม่ สวนอืน่ ให ทีเ่ ราจัดจําเปนไมไดเราก็
เพิ่มเงินใหพอ ๆ กัน อันนีร้ าคาเทาไรเราเพิม่ ใหเปนราคาเทานัน้ ๆ เหมือนกันหมด
จากนั้นไปก็จัดใหพอ ถาเราไปเมื่อไรเราก็จัดซื้อของ นครนายกละไป รถ ๒ คันเต็มไป
เลย พอไปแจกของเสร็จแลวก็ขึ้นเขาแลวลงทางปากชองไปเลย
เรารักปา สงวนปา ซึ่งเปนสมบัติสวนรวมของชาติ เพราะฉะนั้นอันใดก็ตามถา
เปนของสวนรวมแลว เรารักสงวนตลอดเลยไมวา เพียงอันนี้ อยางอื่นอะไรก็ตามถาเปน
ของสวนรวม เพราะจุดใหญอยูก บั สวนรวมตางหาก เราไดทําอยางนี้มาตลอด ไปที่ไหน
ถาเปนสวนรวม เชนอยางน้าํ หนาวนีก่ ซ็ อ้ื ทีต่ ง้ั หมืน่ กวาไร ซือ้ ใหหมดเลย เปนลาน ๆ
ขึ้นไปซื้อไว อันนีเ้ ปนตนน้าํ ลําธาร เขาบอกวาอันนีใ้ ชหมด เราซือ้ หมดเลย เพราะเขาพอ
ใจจะขาย เราก็ซื้อใหตามราคาที่ตกลงกัน ซื้อให ๆ แลวทางโนนก็มพี ระดูแลอยู ทานชิต
แลวทีไ่ หนสองสามสํานัก กวางขวางมาก ทีนี้ก็เปนดงไปหมด ฝนตกจากนี้ไปลงแมน้ํา
เลยนะ ทีว่ า แมนาํ้ เลย ๆ นี้ถามแลว ตนน้าํ อยูท างโนน ทางโนนครอบไวหมดเลย
เราซือ้ ไว ฟงซิ ตั้งหมื่นกวาไร มันกวางขนาดไหน ซื้อไวหมดเพื่อเปนตนน้ําลํา
ธารไหลลงสะดวกสบาย ทีนี้พระทานอยูที่นั่นก็ไมมีใครไปแตะตองไปทําลาย ตนไม
โหย เดี๋ยวนี้ก็อยูที่นั่นแหงเดียว ทีว่ า ปาสงวน ที่นั่นเหมาะที่สุดกวาเพื่อน ไมมีใครแตะ
เลยนะ แนะสําคัญนะเรือ่ งศาสนาเปนอยางนัน้ ทางบานประชาชนคนธรรมดาเขามีลกั มี
ลอบบางนะ แตเรื่องของวัดเขาไมไปแตะนะ สมบูรณบริบรู ณหมดเลยตัง้ หมืน่ กวาไร นี่
ละตนน้าํ ลําธารออกมา เรารักสงวนถาเปนสวนรวม เรียกวาซื้อไวหมดไมมีใครจะเขาไป
แทรกละในนัน้ ที่ที่เขาแทรกเขาก็สมัครใจอยากจะขาย เขาอยากไปอยูที่อื่น เราก็ซื้อให
เลย มันมีจุด ๆ อยูอยางนี้นะ เปนที่ดั้งเดิมของเขาเราก็ไมวา เราก็ซอ้ื ที่ของเขาอันใดก็
ใหเปนที่ของเขาไป มันมีขอบเขตของเขา เราก็ซื้อนอกจากนั้นไป ๆ
ทีนเ้ี วลาเขาอยากจะโยกยายภูมลิ าํ เนาไปอยูท อ่ี น่ื ทีใ่ ด เขาก็เสนอขายใหเรา ทีนี้
เราก็ซอ้ื เอาหมดเลย สุดทายเลยหมดเลยนะ นีเ้ ขาเสนอขาย เราไมไดบบี บังคับนะ เรือ่ ง
ธรรมนี้จะกระเทือนอะไรไมไดเปนอันขาด เราไมยอมใหกระเทือน เรือ่ งธรรมจะไปบีบบี้
สีไฟแกชาวโลกชาวสงสารเราไมเคยทํานะ อยางนาแถวนีเ้ ห็นไหม ที่เปนวัดอยูทุกวันนี้
นีก้ เ็ ปนความสมัครใจของชาวนาเขาเอง เราซือ้ ใหหมด เราไมใหมวี า อํานาจปาๆ เถื่อน
ๆ เขามาแทรก ไมใหมเี ลย เรียกวาเปนธรรมทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ
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นีเ้ ขาสมัครใจ เขาอยากจะเอานาใหม ตกลงกันกับทางนี้ ทางประชาชนของวัดนี้
แหละ ชาวบานของวัดเรานี้ ตกลงกันเอง แตตกลงอะไรตองมาพูดกับเราเสียกอนวาเอา
รัดเอาเปรียบเขาไหม ถาเอารัดเอาเปรียบอยางนัน้ ไมไดเรา ไมไดเด็ดขาดเลย ใหเปนที่
สมัครใจ เขาสมัครทัง้ ๒ ฝายพอใจกัน เขาไปหาที่เสียกอน ที่ตรงไหนที่ดีอะไรเขาชอบ
ยังไง เขาตองการจะซื้อที่ตรงนี้ เราก็ซอ้ื ใหเลย ๆ นานีเ้ ขาก็โละใหเราเลย เราเอาทีใ่ หม
ใหเขาหมดนะนี่ ที่ซื้อมาตั้งแตนี้มาถึงนี้ เปนนาของเขาเขาโละใหเรา ทีนเ้ี ราไปซือ้ ใหม
ใหเขาหมด ไมใหมีบอบช้ํากันทั้ง ๒ ฝาย ใหเปนธรรมดวยกันทัง้ นัน้ เปนอยางนัน้ นะ
ทางวัด
อยางนานีเ้ หมือนกัน เขามีนาเราตองทําถนนใหเขา เห็นไหมละทีเ่ ราไถตนเสา
คอนกรีตพังลงไปหมด ทีแรกเราไมรมู อบใหทา นปญญาหมด เราไมเขาไปเกี่ยวของ
เมือ่ มอบอะไรแลวเราตองมอบอยางนัน้
แตอนั นีท้ า นปญญาทานไมทราบวานาเขาอยู
ทางโนน พอเราทราบทีหลังเขาปกหลักออกมาแลว ใหทาํ ลายหมดเลย ทําลายเสา ขยาย
ออกไปขางนอกใหทางเขาออก ทีเ่ ราเห็นถนน เราทําลายกําแพงออกหมด ตนเสา
กําแพงปกใหมใหเขา ทางโนนก็เหมือนกัน ทางโนนไมไดทาํ ลายเพราะทราบแลวก็เขา
มาเลยปกแนวเขามา ทางโนนก็มีทางเขานาเขา แลวทางโนนมันมีสะพานขามคลอง เรา
ตองทําสะพานใหเขาอีก อันนี้ไปตามริมคลองไมไดทําสะพานทะลุถึงนา ทางโนนตัดเขา
ไปแลวทําสะพานใหเขาสะพานหนึง่ เวลานีก้ าํ ลังทํา
เราไมใหอะไรบอบช้าํ ขึน้ ชือ่ วาธรรมแลวเย็นทีส่ ดุ ไมมีอะไรเสมอแลวในโลกอัน
นี้ เพราะฉะนัน้ ผูท เ่ี กีย่ วกับธรรม จะไปเอาโลกเขามาเคลือบมาแฝงเปนความสกปรกนัน้
ไมไดเด็ดขาดนะเรา ไมวาที่ไหนเหมือนกันหมด เราจะไมใหมีกระเทือน ธรรมไป
กระเทือนโลกไมใหมี อยางที่วาซื้อที่นี้ก็เหมือนกัน เขาวาเทาไรก็ตกลงใหเขาเทานัน้ ๆ
เลย ไมตอไมรองแหละ เขาเปนฝายทีค่ วรจะได เราเปนฝายทีค่ วรจะไดอยางหนึง่ เชนที่
เขาควรจะไดสมบัติอันหนึ่งไปแทนกัน ก็เอา จึงซื้อที่ไวตั้งหมื่นกวาไร ไมใชเลน ๆ นะ
ซื้อไวหมดเลย เรียกวาเปนของสวนรวม เราสงวนถาเปนของสวนรวม ถาเปนของ
ธรรมดาก็เปนอีกอยางหนึ่ง ถาสวนรวมแลวเราสงวนเปนพิเศษ
นีก่ เ็ ริม่ ทราบแลววาบรรดาลูกศิษยลกู หาทัง้ หลาย จะพากันรวมหัวกันเปนจุด
เปนแหง เขามาซื้อทองคํา ในคําบอกมานัน้ วา ใหไดทองคําครบ ๑๐ ตัน ภายใน ๒๕๔๖
นีว้ า งัน้ หรือจุดใหญก็จะเปนจุดกฐินละมัง คือจุดใหญของทองคํานี้จะลงในจุดกฐิน
กฐินขางหนานี้ แตยังไงก็จะไมใหเลยเดือนธันวา ๒๕๔๖ นี้ จะใหเสร็จเรียบรอยไป
นี่กําลังปรึกษาหารือกัน เราพอใจ นี่ก็เหมือนกันนะ เราก็เดินตามเรือ่ งของเรา
เปนอรรถเปนธรรมสม่าํ เสมอ ไมใหกระทบกระเทือนบีบบี้สีไฟอะไรเลย นีเ่ รียกวา

๕
ธรรม ทีเ่ ราพาพีน่ อ งทัง้ หลายดําเนินมานี้ เราจึงไมไปมีจุดมีหมายอยูที่จุดไหน หนักตรง
นัน้ หนักตรงนี้ ไปทําทางนัน้ ใหบอบช้าํ ทางนีบ้ อบช้าํ นีเ้ ราไมทาํ นีเ่ ราก็ทาํ มาเปนเวลา ๕
ป ก็บอกกลาวพี่นองทั้งหลายเรื่อยมาอยางนี้ ตามแตอัธยาศัยของจิตใจซึ่งเปนลูกชาว
ไทยดวยกัน จะพินิจพิจารณาทุกหัวใจดวยกัน วาทีเ่ รานํานีน้ าํ เพราะเหตุผลกลไกอันใด
เรามีเหตุผลทุกอยางแลวกอนที่จะนํา เริ่มแรกตั้งแตชาติไทยของเราจะจม เราก็
ไดสละชีวิตทุกสิ่งทุกอยางเพื่อพี่นองชาติไทย และศาสนาของเราไดอยูห นาแนนคงเสน
คงวาตอไป เราถึงไดอุตสาหพยายามออกมา เพื่อฟนเต็มกําลังความสามารถของเราที่
จะทําได จึงไดประกาศตนออกเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย ตั้งแตปจจัยไทยทานตาง ๆ ที่จะ
หนุนขึ้นสูชาติไทยของเรา ที่กําลังจะลมจมอยูแลวใหเห็นตอหนาตอตา นีก้ พ็ ยายาม เรา
ก็ดาํ เนินอยางนัน้ เรือ่ ยมา ไมใหบอบใหช้ําใหเปนน้ําใจของพี่นองชาวไทย
นิมนตเราไปเทศนาวาการเพื่อผลประโยชนแกชาติ เราไปใหทุกแหงทุกหน
ถาไมสดุ วิสยั เราทําอยางนีต้ ลอดมาเรือ่ ย ๆ เราไมไปบีบบีส้ ไี ฟผูห นึง่ ผูใ ด อันนั้น
ปลอยใหเปนน้ําใจของพี่นองชาวไทย ซึ่งเปนเจาของของสมบัติในชาติไทยของเราดวย
กันทุกคน ไดพิจารณาโดยลําพังตนเองตามอัธยาศัย เราไมไปบีบบีส้ ไี ฟ แตความเปนผู
นําตามหนาทีข่ องเรา เราก็นาํ ไปดังทีป่ ฏิบตั มิ านีแ้ หละ อันนีค้ รัน้ นานเขา ๆ บรรดาลูก
ศิษยลูกหาก็คิดสงสารคิดอานไตรตรองถึงชาติทั้งชาติ แลวก็เราเปนผูน าํ ตะเกียกตะกาย
อายุก็แกมามากแลว จึงคิดกันขึ้นในระยะนี้ เราก็เห็นใจ ใหเปนเรื่องของทานทั้งหลาย
ทัว่ ประเทศไทยเราเปนผูค ดิ เอง จะเปนทีย่ ม้ิ แยมแจมใสชุม เย็นภายในตัวเองและสวน
รวม
เราจึงไมเขาไปแตะไปตองไปทําอะไรของทานผูใด ปลอยใหพจิ ารณาเอง เราก็
พิจารณาและดําเนินตามเรือ่ งของเราไปโดยลําดับอยางนีเ้ รือ่ ยมา เวลานีก้ ก็ าํ ลังพินจิ
พิจารณากันในชาติไทยของเรา จะพยายามใหไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน ภายใน ๒๕๔๖
นี้ ไดเริ่มเรื่องกันขึ้นแลว แลวดูวาจะถือเอากฐินนี้เปนจุดใหญ เราก็พอใจใหเปน
อัธยาศัยของพี่นองชาวไทยเราทั่วหนากัน เปนความเหมาะสมทีส่ ดุ กับทีว่ า เราคือชาติ
ไทย รักชาติไทย รักความเสียสละ และบํารุงรักษาดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน นี้
เปนความชุม เย็นทัว่ หนากัน ไมมใี ครจะตําหนิใครไดวา คนนัน้ แข็งอยางนัน้ คนนี้ออน
อยางนัน้ คนนีบ้ บี บีส้ ไี ฟเบียดเบียนหาเงินมาเขาสวนรวมคือชาติบา นเมืองของตน ดวย
การทะเลาะเบาะแวงบีบบีส้ ไี ฟ อยางนี้เราไมใหมี สําหรับเราเปนผูด าํ เนิน
สวนที่จะคิดอานไตรตรองยังไง ในบรรดาคนไทยเราทัง้ ชาติจะคิดอานไตรตรอง
ดวยความรักชาติ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกนั เพือ่ ความเสียสละนัน้ เราพอใจ ดังที่
บรรดาพีน่ อ งลูกหลานทัง้ หลายกําลังเริม่ คิดอยูเ ดีย๋ วนี้ เราก็เริ่มพอใจไปดวยกัน สมชื่อ

๖
สมนามวาสมบัติของไทยและชาติไทยทั้งชาตินี้ เปนของคนไทยดวยกันทั้งหมดทุกหนา
ทุกตา เราจึงพอใจดวยกัน ใหเกิดขึ้นดวยอัธยาศัยแหงความรักชาติของเรา นีเ้ ปนความ
เหมาะสมแลว อยาใหถูกบีบบี้สีไฟในเหตุที่ไมจําเปน อยางนีเ้ ลย อยางนี้ไมจําเปนจะไป
บีบบีส้ ไี ฟกัน สวนทีจ่ าํ เปนอยางอืน่ ใคร ๆ ก็พอทราบกันได แตอยางนี้ไมจําเปนที่จะ
ตองไปบีบบี้สีไฟกัน มันเปนอัปมงคล เสียตอชาติเรา ตีกากะบาดไปเปนเวลานาน ไป
เทีย่ วบีบบีส้ ไี ฟคนนัน้ คนนีอ้ ยางนีไ้ มถกู เราไดพจิ ารณาหมดเรียบรอยแลว เราถึงได
ดําเนินตามทีเ่ ห็นวาราบรืน่ ดีงาม ดังที่พาพี่นองทั้งหลายปฏิบัติมานี้
ทีนี้บรรดาพี่นองทั่วชาติไทยของเราก็ตางทานตางคิดเพื่อความรวมตัวกัน เสีย
สละดวยความรักชาติของเรา ใหไดนาํ สมบัตเิ ขาสูค ลังหลวงของเรา เพื่อความอุนหนา
ฝาคั่งตอไปแกลูกแกหลานของเรานั้น หลวงตาพอใจเปนอยางมาก ความคิดอยางนี้ก็
คิดมานานแลว แตปลอยใหเปนอัธยาศัยของพี่นองชาวไทยเราทั้งชาติ เราจึงไมเคยปริ
ปากออกพูดแมคําเดียว แตเมื่อพี่นองทั้งหลายแสดงออกมาเองนี้ เราเปนทีพ่ อใจและ
อนุโมทนาเปนอยางยิง่ สมกับวาสมบัติของชาติทั้งหมด เปนสมบัติของชาติไทยของเรา
ที่จะรักสงวนและบํารุงรักษาดวยกัน เราจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพีน่ อ ง
ชาวไทยทั้งประเทศไว ณ โอกาสนีด้ ว ย กรุณาทราบทัว่ ถึงกัน (สาธุ)
โยม กราบเรียนหลวงตาครับผม คณะศิษยจากทางกรุงเทพฯนะครับ จากที่ตาง
ๆ ที่สวนแสงธรรมก็ดี จากที่กรุงเทพฯตาง ๆ ก็ไดปรึกษากันแลว เรื่องจํานวนทองคําที่
ยังขาดอยูอีก ๑๐๐ กิโลเศษ ทีห่ ลวงตาจะนําเขาสูค ลังหลวงในวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๔๖ นี้ คือเปนวันครบรอบ ๕ ป โครงการผาปาชวยชาตินน้ั จึงไดพรอมใจกันจะทอด
ผาปาทองคําดังกลาวทีว่ ดั ปาบานตาด ในวันที่ ๕ เมษายน ซึง่ เปนวันเสาร ตัง้ แตเวลา
๐๘.๓๐ น.เปนตนไปครับ จึงกราบเรียนมาเพือ่ พิจารณาวาควรหรือไมประการใดยังไง
หลวงตา วันที่ ๕ เมษายน ชวงเชาทีว่ ดั นีเ้ หรอ
โยม ทีว่ ดั นีค้ รับ
หลวงตา ก็พอดีกันกับ หลังจากนัน้ เราก็จะลงกรุงเทพฯ แตลงกรุงเทพฯของเรา
เรายังไมไดความมัน่ ใจเหมือนคราวนีน้ ะ คราวนีไ้ ดความมัน่ ใจ และแนนอนในวันที่ ๕
อันนัน้ เราคิดสะเปะสะปะของเรา เราจะไปกรุงเทพฯ ก็เพื่ออันนี้แหละ แตไปนัน้ เราไป
ดวยความมัน่ ใจไปโดยลําดับลําดาละทีน่ ่ี หลังจากนัน้ แลวเราจะไปกรุงเทพฯ สวนเงิน
เรายังไงเราก็จะถอน นีเ่ ราเซ็นใบถอนไปแลวนะ เศษเหลือเทาไรก็บรรดาลูกศิษยทใ่ี น
จดหมายนี้ก็จะเหมาไปหมดใหพอ วางั้นเถอะ สวนเงินในนีน้ น้ั เราไดเซ็นใบถอนมอบ
ใหคณ
ุ ชายไปเรียบรอยแลว ทางบัญชีกรุงเทพฯ โนนมีกแ่ี หงก็บอกไวเรียบรอยแลว สวน

๗
ทางนี้ก็ไดแนะเขาแลว เมือ่ วานนีก้ เ็ ริม่ แนะแลว จากนี้ไปอีกไมกี่วันนะ เราจะสัง่ เราบอก
เวลานีใ้ หพจิ ารณาไวใหเรียบรอย
เราจะสัง่ คือสัง่ ใหมารวมบัญชี ๆ ใหเขาเปนผูม าคิดมานับเอง เรานับไมไดนะมัน
หลายสมุด ใหเขาเอาสมุดมา บัญชีนเ้ี ทาไร ๆ ใหเขามาดูบัญชีนี้คัดออกมา ๆ เราจะ
เปนคนสัง่ วา บัญชีนี้ถอนเทานั้น ๆ แลวเราก็เซ็นใหเขาถอนตามนัน้ จะถอนหรือจะโอน
อะไรไปทางกรุงเทพฯก็แลวแต อันนั้นไมมีปญหาละ เมือ่ เราเซ็นใหเรียบรอยแลวจาก
การพิจารณาของเรา นี่ก็ไมนาน เราจะเริ่มถอนตั้งแต มีนาคม ตั้งแตกอนที่เราจะไป
อุบล ไปอุบลคราวนีไ้ ปอํานาจเจริญ จนกระทั่งไปถึง นครพนม วันที่ ๒๘-๒๙ ของมีนา
เสร็จ เราจะไปกอนหนานี้ พอจะออกเดินทางเราจะจัดการอันนี้ คือจะไปดูเหมือนเปน
วันที่ ๑๙ หรือ ๒๐ (๒๐ ครับผม)
เออ ๒๐ มีนา เราจะจัดกอนนี้ เรียบรอยแลวก็สง ทางโนน เราก็ออกเดินทาง พอ
เสร็จหมดแลว วันที่ ๕ ทางนี้มา หลังจากนั้นเราก็จะลงกรุงเทพฯ ดวยความแนใจยิม้
แยมแจมใสตลอดไป ตั้งแตออกจากวัดปาบานตาดถึงสวนแสงธรรมของเราเขาใจไหม
ละ นีเ่ ปนทีแ่ นใจแลวแหละเราจะเอาละคราวนี้ จะทําเปนจุด ๆ พอได ๕๐๐ กิโลนีแ้ ลวก็
จะเปน ๖ ตันกวา ก็ยังเหลืออีก ๔ ตัน
ทีนบ้ี รรดาพีน่ อ งทัว่ ประเทศไทยเราก็จะรวมหัวกันใหเสร็จภายใน ๒๕๔๖ สุด
ทายของเดือนก็คือธันวา จะใหเสร็จ แตจะถือจุดนี้เปนจุดใหญจุดหนึ่งคือกฐิน จะรวม
ใหญจุดนั้นละ จุดกฐิน จากนั้นก็จะตอเรื่อย ขาดเหลือเทาไรทีนี้ก็จะหมุนติ้ว ๆ ละ ให
พอ นีเ้ ราก็บานใจ พีน่ อ งทัง้ หลายก็บานใจทัว่ หนากัน วาความรักชาติ ความเสียสละดวย
ความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ไดประกาศกองขึ้นแลวในประเทศไทยของเรา แลวโดยมี
หลวงตาบัวเปนผูร บั ประกันในจํานวนสมบัตทิ ไ่ี ดบริจาคแลวนี้ คือทองคําน้ําหนัก ๑๐
ตัน ดอลลารคอ นขางแนวา จะได ๑๐ ลานดอลล
อันนี้เราไดเปนผูประกาศยืนยันและออกหนาทัพ เพื่อตอสูกับโจรมารทั้งหลาย
ที่มีแตปากสกปรกมาคอยโจมตีพี่นองทั้งหลาย เราจะตอบโตเขาดวยปากสะอาดของเรา
ควรหมาเย็ดแมกจ็ ะวามัน เอา ก็ปากสะอาดก็อยางนั้นละซิใชไหม ตัวไหนก็จะซัดออก
ละปากสะอาด สะอาดอะไรก็เราทําเสร็จเรียบรอยแลว ยกชาติไทยของเราไดตามความ
มุงหมายแลว จะไมเรียกวาปากสะอาดยังไง เราจะวายังไงเราก็วา ไดเราสะอาดเเลว
เพราะฉะนัน้ ใหเขายกโคตรมาโจมตีเรา แตขอใหไดอยางนี้กอนนะ ถาไมไดอยางนี้เขา
ยกโคตรหมูโคตรหมาเราตองยอมแพเขาหมดเขาใจไหม เอาละนะ เขาใจแลวนะ
วันที่ ๒ เมื่อวานนี้ไดทองคํา ๔ บาท ดอลลารได ๑๒๐ ดอลล ทองคําที่เราได
หลังจากการมอบเรียบรอยแลวนัน้ เวลานีไ้ ด ๑๓๕ กิโล ๓๘ บาท ๘๒ สตางค ดอลลาร

๘
ได ๑๒๙,๖๑๙ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ รวม
เปนทองคํา ๕,๖๙๕ กิโล ดอลลารรวมทัง้ หมดได ๗,๓๒๙,๖๑๙ ดอลล กรุณาทราบ
ตามนี้
อานและฟงธรรมะหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

