
เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 
วันท่ี ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา] 

ทองคํากับดอลลารเพื่อหัวใจพี่นองชาวไทย 
 

 ดอลลาร ๓๐๐,๐๐๐ มันขาดอยูอีกต้ัง ๔๐,๒๔๗ ดอลล ทองคํา ๕๐๐ กิโล ถึงใส
เด็ดขาดไปเลยนะกับโรงหลอมนะ ใสโรงหลอมไปเลยอยางเด็ดขาด ใหได ๕๐๐ กิโล 
ใหโรงหลอมเตรียมมาใหพรอม ขาดเหลือเทาไรเราจะรับรองทั้งหมด ทางน้ันเขาก็รบั
รองมา ๕๐๐ กิโลปงเลย ตอนนี้เราก็จายเช็คโรงหลอมหมดเรียบรอยแลว ทีนี้ก็ยังมา
เปนปญหากับดอลลาร ถา ๓๐๐,๐๐๐ แลวเต็มเหนี่ยว มาก็ใกลเขามา ๆ จนกระท่ังถึง
กอนฉันจังหัน มาอานพิจารณาเรื่อย  
 หลวงปูลี วัดถํ้าผาแดง พรอมบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย รวมกําลังศรัทธา
เพื่อชวยชาติของเรา บัดนี้ไดทองคํา ๑ กิโล กับ ๘ บาท ๕๐ สตางค ดอลลารได ๑,
๙๕๑ ดอลล อนุโมทนา (ประชาชนเรงมาถวายดอลลารกับหลวงตา) ดอลลารพอเรียบ
รอยแลว พ่ีนองท้ังหลายกรุณาทราบนะ คราวนี้เราพอแลว เปนที่ภาคภูมิใจ มิหนําซํ้ายัง
เหลือมาอีก ๒๐๐ ดอลลาร เรากําหนดไว ๓๐๐,๐๐๐ นะ แลวบรรดาลูกศิษยลูกหารีบ
เรงขวนขวายมาไดทันทวงที เปนดอลลาร ๓๐๐,๐๐๐ เราก็พอใจ ทีนี้มีปุบปบศรัทธา
พิเศษมาอีก ๒๐๐ ดอลล  น่ีขอตองวดหนา ตกลงตองไดรับไว แตสําหรับงวดนี้เราเอา
เทานั้น ตองมีคําสัตยคําจริงทุกอยาง คําสัตยคําจริงเราตั้งไวใน ๓๐๐,๐๐๐ เอาละพอใจ 
 พอใจ เต็มเหน่ียวทุกอยาง ทองคําเราก็ ๕๐๐ เต็มไมขาด ดอลลารก็ ๓๐๐,๐๐๐ 
เขาพรอมกันเลย อันนี้เขียนเช็คเต็มไปเลยนะ สวนเศษเทาไรก็เขาบัญชีไวงวดหนา เรา
ขยับไปเปนเปลาะ ๆ ไปอยางน้ี ขยับเขาไปเรื่อย ๆ ทองคําเราก็ขยับไปเพื่อ ๑๐ ตัน
เปนระยะ ๆ ไป สวนดอลลารน้ันเราไมคอยต้ังหนักแนนมานัก เปนคูเคียงกันไป จะได
แคไหน ๆ เปนคูเคียงกันไป แตคอนขางแนใจแลววา กวาทองคําเราจะได ๑๐ ตันน้ัน 
ดอลลารเราคงไมต่ํากวา ๑๐ ลาน เวลาน้ีมัน ๗ ลานแลว อีก ๓ ลาน (ดอลล) น้ีกับทอง
คําตั้ง ๔ ตันกวาน้ี มันจะทันกันอยู สุดทายก็คงไมพลาดไปแลววา ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ 
ตัน ดอลลารได ๑๐ ลานนะ ตรงนี้เปนจุดที่เหมาะสมสุดยอดแหละ 
 สมบัติทั้งสองอยางนี้เปนหัวใจของพี่นองชาวไทยเราทั้งชาต ิหลวงตากอนที่จะได
ออกประกาศแตละเง่ือน ๆ น้ี ไดพิจารณาเต็มกําลังแลว เพราะฉะนั้น มารวมกันในจุด
ท่ีวา ทองคํา กับ ดอลลาร เปนหัวใจพี่นองชาวไทยทั้งชาติเราอยูจุดนี้หมด ยังไงขอใหได
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จุดน้ี ๆ อยางอ่ืนอยางใดท่ีจะขาดเหลือบางไมสําคัญ เหมือนตนไมที่ตนลํายังดีอยูแลว 
ก่ิงกานสาขาดอกใบจะเห่ียวยุบยอบไปบาง เปนก่ิงเปนใบสองใบไมสําคัญ ตนลํายังด ี
ไดรบัการบํารุงรักษาดวยดีอยูแลว ก่ิงเหลาน้ันจะดีข้ึน งอกใหมแทนกันไปดีข้ึนไปเรือ่ย 
ๆ  

เพราะฉะนั้นเราจึงตองเสาะแสวงมากที่สุดเลยเรื่องทองคํากับดอลลาร เพือ่หัว
ใจพี่นองชาวไทยเรา อบอุนมาก ถาลงอันน้ีมีอยูในน้ันแลวเปนหลักใหญ เปนตัวประกัน 
ถาอันน้ีไมมี ไมมีความหมายนะ ถาอันน้ีมีแลวถึงจะทุกขจะจนบาง สวนภายนอกไม
สําคัญ ขอใหหลักใหญยังดีเปนเครื่องประกันชาติของเรา คือทองคําและดอลลาร 
สําหรับหลวงตาไดพิจารณาเต็มกําลังแลวจึงไดมาประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ จิต
ใจติดอยูกับตรงน้ันละเวลาน้ี อันนี้เปนเรื่องใหญหลวงมากสําหรับชาติไทยเรา คิดดูซิวา
เมืองไทยจะจม ๆ ก็เพราะอะไร เพราะขาดอันนี้เอง พออันน้ีหนุนเขามา เมืองไทยคอย
ฟนขึ้นมา ก็เพราะอันน้ีเปนรากฐานสําคัญ  

สวนสิ่งภายนอกที่อยูตามแผนดินไทยเราทั้งประเทศ อะไรไมไดอดอยาก แตมัน
ไมสําคัญ ไมไดมีน้ําหนักเทาทองคําและดอลลารซึ่งเปนหัวใจของชาติ น่ีสําคัญอันน้ี เรา
อดอยากท่ีไหน อยูบานไหนเมืองใดก็มีพออยูพอกินดวยกัน แตจะเปนหลักเกณฑของ
ชาติไมไดมีนะ อันน้ีเปนหลักเกณฑ เพราะฉะนั้นจึงไดสงวนอันนี้ใหเปนหลักเปนเกณฑ
เอาไว เราจะอดบางอิ่มบาง ไมเปนไร ขอใหหลักใหญของเราดีคือทองคําและดอลลาร 

พ่ีนองท้ังหลายก็พอใจและภาคภูมิใจไปดวยกัน คือใหเราไดเปนระยะ ๆ ๆ ไป
อยางน้ี ระยะนี้ก็มั่นเหมาะเรียบรอยแลว ทองคําก ็ ๕๐๐ กิโลเรยีบรอยแลว ยังรอจะ
มอบเทานั้นเอง ดอลลารนี่ก็เขา ๓๐๐,๐๐๐ เต็มแลว รอแตจะเขียนเช็คออกมอบคลัง
หลวงเทานั้นเอง คราวนี้จึงวาเต็มเหนี่ยวและพอใจ หลวงตาพอใจ ตอไปนี้เราก็จะ
พิจารณาตอไปอีกนะ ดังที่เราเคยปฏิบัติมา ใหถึงจุดที่ตองการก็ดังที่ประกาศใหพี่นอง
ท้ังหลายทราบแลววา ทองคําใหไดนํ้าหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารเคียงขางกันมาใน ๑๐ 
ลานดอลล อันนี้จิตใจไมปกนัก มันจะไดละ ๑๐ ลาน 

สวนเงินสดน้ัน ขอเรียนพี่นองทั้งหลายทราบโดยตรงวาไมมีมากนะ เงินสด 
หลวงตานี่ชวยตลอดเวลาทั่วประเทศไทย เรียกวาทุกภาค ที่สําคัญมากก็คือโรงพยาบาล 
ไมวาภาคไหน ๆ ชวยทุกแบบทุกฉบับ เครื่องไมเครื่องมือแพทย รถรา ตึก อะไรเหลานี้ 
ชวยทั้งนั้น ๆ ตลอดมานะ นี่ที่วาไมมีมากก็เพราะเหตุนี้เอง เวลานี้เทาที่มีอยูในบัญชี
โครงการชวยชาต ิประมาณ ๕๐ ลานเทาน้ัน ใหตํ่ากวาน้ันไมตํ่าแหละ มันก็อยูในบัญชี 
แตเราไมไดไปอานละซิ อานทีไรจําได ออกมาหายเงียบ ตองการไปอานใหมอีก ของเกา
น่ันแหละ  
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เทาท่ีทราบพอจําไดเวลาน้ี เงินสดโครงการชวยชาตินั้นมีประมาณสัก ๕๐ ลาน 
แตเงินกฐินทองคําชวยชาติ ๘๔,๐๐๐ กองน้ัน เวลาน้ีทางอุดรมีอยูแลว ๗๖ ลานเศษ
บาง ไมมากนะ แต ๗๖ ลานแนแลว เงินกฐินอันน้ีนะ แลวเงินจํานวนกฐิน ๗๖ ลานน้ี
น้ัน เราจะเก็บเอาไวในบัญชีเสียกอน เพื่อซื้อทองเขาคลังหลวงในงวดตอไป กรุณา
ทราบตามนี ้ ไมไปไหนละ จะเขาทองคํา รอไวงวดหนา งวดน้ีเห็นวาสมควรแลวจึงถอน
ออกมาจากกฐินทองคําเพียง ๑๙ ลานท่ีเรามาซ้ือทองคําซ่ึงมันขาดไป เราซื้อมาเปนเงิน 
๑๙ ลาน ไดทองคํามา ๕๐๐ กิโลพอด ี เหลือจากน้ันจะเก็บไวในบัญชีสําหรับซ้ือทองคํา
ในงวดตอไป  

ทีน้ี ฟง ๆ เปนวาระสุดทายท่ีแนนอน วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมดอลลารท้ัง
หมดเวลานี้ได ๓๐๒,๒๗๐ ดอลล กรุณาทราบตามน้ีนะ เราจะเอาคลังหลวงคราวนี้
พรอมกับทองคําเพียง ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล สวนเศษอยู ๒,๒๗๐ ดอลลน้ัน เราจะหักเขา
ไวในบัญชีธนาคาร เพื่อซื้อทองในงวดตอไป กรุณาทราบตามน้ีนะ  

(พวกชาวเทกซัสที่เคยฟงหลวงตาทุกเชา ๆ ท่ีอุดร คราวน้ีรูชาไปหนอยวา
ดอลลารได ๓๐๐,๐๐๐ แลว เทศนขามทวีปไมมีใครเทศนได) ออ นี่เทศนขามทวีปก็คือ
หลวงตาน้ีละ มันเปนเอง ทางนูนเขาขอมา เขาฟงทางนูนแลว เขาไมพอใจ ไมจุใจ 
อยากฟงสด ๆ รอน ๆ ตอปากตอคํากัน ก็เลยติดตอมาหาวัดปาบานตาดใหทางน้ี (เอา
โทรศัพทมือถือมาวางท่ีลําโพงแลวถายทอดออกไปเลย) พอเราเทศนน้ีมันก็ออกจากวัด
ปาบานตาด ออกเด๋ียวน้ัน ไดฟงขณะเดียวกันกับพวกเรา เวลาน้ีออกมาหลายอาทิตย
แลวนะ (อยูท่ีอุดรออกทุกอาทิตย) น่ีมันก็ออกไปเองเปนเองนะ 

ตอไปน้ีใหพรละนะ พอใจ ๆ ขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพ่ีนองท้ังหลาย 
อยางซึ้งใจ คราวน้ีไดอยางสมมักสมหมาย ไดอยางสมใจทุกอยาง 
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