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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 
รูจักประมาณเสมอเรียกวาธรรม 

 
 ทองคําเมื่อเชานี้ ๑ กิโล ๕๘ บาท ๘๔ สตางค ดีไมดีถงึค่ําอาจจะปาเขาไปถึง ๒ 
กิโลก็ไดนะ เรายินดีอนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลายตลอดมา ตั้งแตเราเริ่มเปนผูนําพี่
นองทั้งหลายเพื่อกูชาตบิานเมืองของเรา รูสึกวาตางทานตางพรอมเพรยีงสามัคคีกนัตลอด
มาดวยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรักครูอาจารย มีพระพุทธเจาเปนพระ
ประธานเปนโอวาทคําส่ังสอน ครูบาอาจารยแนะนํายังไงๆ กาวเดินตามๆ ผลปรากฏเปน
ความสมบูรณพูนผลขึ้นมาเปนลําดับลําดา  
 อยางทองคําเราน้ีได ๑๑ ตันกวา เดี๋ยวนี้ยังกวาไปเรื่อยๆ นะ นี่ละเราพยายามที่สุด
ที่จะหนุนชาติไทยของเรา เวลาเรามีชีวิตอยูนี้เราจะชวยชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิเต็ม
กําลังความสามารถของเรา โดยเราไมไดไปยึดแมแตเม็ดหินเม็ดทรายในสมบัติเหลานี้ เรา
จะออกชวยสวนรวมทั้งนั้นๆ ตลอดมาและตลอดไปดวย และบรรดาพี่นองทัง้หลายก็นา
อนุโมทนาสาธุการตลอดมา เพราะดวยความพรอมเพรียงกัน ไปที่ไหนๆ หนาแนนดวยการ
บริจาค ดวยความพรอมเพรียงสามัคคี จนสมบัติของเราไดเขาสูคลังหลวงเปนที่พอใจๆ 
โดยลําดับ  
 นี่เราก็จะพาพี่นองทัง้หลายพยายามเต็มกําลัง ขอใหฟงเสียงพระนะ และเฉพาะ
อยางยิ่งเสียงพระเวลานี้เปนเสียงหลวงตาบัว หลวงตาบัวเคยพาพี่นองทั้งหลายใหลมจม
เสียหายที่ตรงไหนๆ ใหคํานวณใหดีนะ ตั้งแตหลวงตาเปนผูนําพี่นองทัง้หลายมา พาพี่นอง
ทั้งหลายเอนเอียง หรือลมจม หรือเสียหายไปในทางใดบางในการเปนผูนํา ใหเอานี้ไป
พิจารณา หลวงตาเองไดพยายามเต็มความสามารถ อันใดทีจ่ะกระทบกระเทือนแก
สวนรวมของเราจะไมแตะ จะพยายามตานทานไวเสมอ ไดพยายามตลอดมาอยางน้ี 
 คิดดูซิวาทองคําที่ไดจํานวนเต็มเม็ดเต็มหนวยตามที่ตองการแลวตั้ง ๑๑ ตันกวา
แลวก็ยังไมแลว เพราะเหตุไรจึงยังไมแลว ก็เพราะความหวงชาติ พี่นองลูกหลานชาวไทย
เราที่จะไดครองบานครองเมืองตอไป ส่ิงที่จะไดครองบานครองเมืองตอไปคืออะไร  ตอง
เปนสมบัติอันสําคัญเปนหลักทรัพยใหญประกันชวีิตแหงชาติไทยของเรา เฉพาะอยางยิ่งก็
คือทองคํา นี่ทองคําเวลานี้ยังไมแลวนะยังออดนั้นออดนี้ ทีแรกเรียกวาทั้งขูทั้งเขญ็ ทั้งทุบ
ทั้งตีเอาตามกระเปานั้นกระเปานี้ทองคํา พอมองเห็นหนากระเปานี้มีเทาไรขูเร่ือยนะ นั่น
เปนวิธีการหนึ่ง  
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 ทีนี้จากน้ันแลวไมทําอยางน้ันแลว มีออดมีออนใหเปนประเภททองคําซึมซาบ นี่ก็
ไดซึมซาบมาเยอะแลว เราก็จะพยายามหนุนเขาสูคลังหลวงของเรา เพื่อใหพี่นองลูกหลาน
ไทยของเราไดหายใจโลง มีสมบัติประกันชาติไทยของเรา เราจึงไดพยายามอยางน้ีละ ถา
หากวาขาดเวลานี้ไปแลวขาดเลยนะ ถาสมมุตวิาเราหยุดแลวการหาเงินหาทอง มีทองคํา
เปนตน แลวหยุดเลยไมมีเหลือ แตนี้เราก็พยายามใหสืบตอ ฝนตกหนกัแลวตกเบาแลว
พรํามาเรื่อยๆ นี้มันก็เลยคอยพรํามาเรื่อยๆ บางทีก็ลูกเห็บตูมตามมา 
 เมื่อเชานี่ก็ตูมตามไดกิโลกวา เห็นไหมลูกเห็บทองคํา มันก็คอยไหลเขามา ไหลเขา
มานี่เขาคลังหลวงของเราทั้งนั้นแหละ และการที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนขอใหพี่นอง
ทั้งหลายตายใจ หลวงตาบัวปนผูนําพี่นองทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ใจ เชื่อตัวเองสุดยอด
แลว ส่ิงทั้งหลายที่จะเล็ดลอดออกไปในทางเสียหายเรียกวาไมมีเลย ทุกสมบตัิไมวา
ประเภททองคํา ดอลลาร เงินสด เราจะนําเขาสูจุดมุงหมายตามที่เราตั้งใจเอาไวทุกบาททุก
สตางคเลย นี่เปนความตายใจของเราแนใจของเราที่พาพี่นองทั้งหลายดําเนิน  
 เพราะฉะนั้นไปที่ไหนเราจึงพูดดวยความกลาหาญชาญชัย เพราะเราไมมีความมัว
หมองในใจ มีแตความสุจริตบริสุทธิ์ภายในจิตใจลวนๆ ครอบดวยเมตตาธรรม ไปที่ไหน
พูดไดอยางเต็มปาก ไมเคยสะทกสะทาน เพราะเราไมมีเบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง มีแตธรรม
เปดเผยตลอดดวยความบริสุทธิ์ใจ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดพยายามตอไป ใหฟงเสียงครู
เสียงอาจารยนะ ฟงเสียงเปรตเสียงผี เสียงหมูเสียงหมาเหาวอกๆ แวกๆ นูนนี้ ปากเหลานี้
เปนปากอมขี้ ปากอมพษิอมภัย อยาเอามาเปนอารมณ  
 ปากอมอรรถอมธรรมนั้นละที่จะเปนประโยชนแกพวกเราทั้งหลาย ใหฟงเสียงปาก
อมธรรม ปากพระพทุธเจา ปากสาวกอรหันต ปากครูบาอาจารยผูทรงอรรถทรงธรรม นั้น
คือปากอมธรรม ฟงเสียงทานแลวปฏิบตัิตาม จะมีแตความเจริญรุงเรืองโดยถายเดียว
เทานั้นแหละ ถาผิดจากนี้แลวผิดจากปากอมธรรมไปแลวเปนปากอมมูตรอมคูถไปนะใช
ไมได ไปที่ไหนเปาที่ไหนทําลายที่นั่น เหม็นคลุงไปหมดทั่วประเทศไทยของเรา ซึ่งเวลานี้มี
อยูหนาแนนมากภายในประเทศไทย ความสกปรกรกรุงรังที่คอยทําลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยของตัวเองมอียูเยอะ  
 นี่คือความเห็นผิดของคน แหวกแนวไปจากชาติของตัวเอง ทําลายปูยาตายายวงศ
สกุลของตัวเองไปเรื่อยๆ ในนามของการทําลายชาตินั้นแหละ มันทําใหเสีย เราเปนผูเกิด
มาตามปูยาตายายเรา ขอใหติดตามเอามรดกเหลานี้หนุนชาติของเราใหได เทากับหนุน
ปูยาตายายของเรา จะไดสืบทอดกันดวยความแนนหนามั่นคงแหงสมบัติเงินทองทัง้หลายที่
พี่นองทัง้หลายรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษตัริย รักปูยาตายายที่พาถอพาพายมาดวย
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ความรูจักประมาณ ใหมีความประหยัดมัธยัสถ อยาฟุงเฟอเหอเหิม การอยูการกินการใช
สอยทุกอยางใหมีความรูจักประมาณ นี่คือเสียงธรรม 
 ธรรมทานไมใหลืมตัว มีมากมีนอยไมใหลืมตัว ใหรูจักประมาณเสมอเรียกวา
ธรรม ไมเอนไมเอียง นี่เสียงธรรมใหเรานําไปปฏิบัติ อยาเปนความฟุงเฟอเหอเหิม 
ดังที่เขาพูดมาเมื่อสองสามวันนี่แหละ เขามาพูดในวัดปาบานตาดนั่นแหละ ตอนจะฉัน
จังหัน เขามาไมทันรถตดิ อะไรมีแตรถติดๆ เหอ มันเปนยังไงมันตดิที่ไหนบาง เราจะขอ
รายละเอียดสักหนอยนะ เราก็วางั้น แลวก็ถาม มาถนนทางรถติด แลวเขาไปในบานรถติด
ไหม ออกจากในบานเขาไปในครัวรถติดไหม ออกจากในครัวเขาไปในหมอแกงรถตดิไหม 
ในถวยในจานของเราที่จะตักขาวใสปากรถติดไหม ตกัอาหารเขาใสในปากรถติดในปาก
ไหม จะกลืนอาหารเขาไปในทองรถตดิไหม ไลเขาไปใหมันรู มันเปนอะไรถึงรถตดิ ใครหา
มาใหมันติด...รถ ถาไมหาดวยความไมรูจักประมาณ จะเปนอะไรไป เขาใจเหรอ  
 นี่ละความไมรูจักประมาณมันติดหมด อยูในถนนหนทางก็รถติด เขามาในบานก็รถ
ติด เขาไปในครัวก็รถติด เขาไปหองนํ้าหองสวมก็รถติด เขามาจะตักแกงใสปากรถติดอยู
ในหมอ กม็ีแตรถติดๆ ใครเปนคนผิด นั่น นี่ละที่ไลเบ้ียวันนั้น รถติดมันติดไปหมด
จนกระทั่งจะกลืนขาวจากปากลงคอก็ไมไดรถตดิตามลําคอ มนัพิลึกนะเมืองไทย เรานี่ไปที่
ไหนมีแตรถติดๆ ทั่วประเทศเขตแดน พากันเขาใจ วันนี้ไลเบ้ียหาเร่ืองรถติด มันตดิที่ไหน
บาง 
 วันนี้พอฉันเสร็จแลวเราก็จะไปเขาใหญ ทางดานเขาใหญ เราเคยไปแจกอาหารให
บรรดาลูกหลานที่อยูดานเขาใหญ แจกมาเรื่อยๆ ละ เรามานี้มีเวลาวางเราจะไปแจกเสีย
วันนี้ ไปทางเพชรบูรณก็มีสองดาน ดานเรานี้ละดานรักษาสมบัติของชาติ เราสงวนมากนะ 
ถาเปนสมบัติสวนรวมสงวนมาก นี่สงเปนประจําเดือนๆ ไมเคยใหขาดเลย กอนที่เราจะลง
มากรุงเทพฯนี้เราก็ไปสงกอน สงแลวเราก็บอกนี้จะลงกรุงเทพฯแลวนะจึงรีบมาสง คือตาม
ธรรมดาถึงเดือนๆ สง อนันี้ยังไมถึงเดือนรีบไปสงกอน 
 มานี้ก็เปนหวงทางดานเขาใหญเรา วันนี้จึงพาลูกหลานนําอาหารอะไรไปที่ดานเขา
ใหญกอน มีเทาไรๆ ก็ริบรวม ส่ังแลวทางนครนายก วันนี้มีวางพอสมควร ขอใหพี่นอง
ทั้งหลายฟงเสียงครูเสียงอาจารยนะ จําใหดี เฉพาะอยางยิ่งเสียงหลวงตาบัวนี่พาพี่นอง
ทั้งหลายเปนความเสียหายอยางไรบาง จําใหดี ถาหากวาเปนสิริมงคลแลวใหฟงเสียง เสียง
นี้เปนเสียงอรรถเสียงธรรมลวนๆ ไมใชเปนเสียงเสนียดจัญไรอะไรเลย เปนเสียงมงคล 
ธรรมะมงคลหูไดยินแลวหูก็เปนมงคล ไปปฏิบัติตามตัวเราเปนมงคล  สวนรวมทั้งหลาย
กระจายออกไปก็เปนมงคลดวยกันหมด ใหพากนัจําไวนะ  
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 เราไดพยายามสุดขีดแลวการชวยชาติคราวนี้ เราไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว บอกอยาง
เปดหัวอกนะเราไมมี ความจนที่สุดนี่ในบรรดาครูบาอาจารยที่มีคนเคารพนับถือมาก
จะตองเปนเศรษฐีเงิน ตามธรรมดาตองทางเศรษฐีไวเลยกับครูบาอาจารยองคนั้นๆ แต
ยอนเขามาหาหลวงตาบัวนี้ก็เรียกวาคนเคารพนับถือทั่วประเทศไทย แทนที่จะเปนมหา
เศรษฐีเงินกลับไมมี จนที่สุดคือหลวงตาบัว ติดหนี้ติดสินเขามาเรื่อยๆ นะนี่ ไมใชพูด
ธรรมดา เวลามนัจําเปนๆ อาวทํายังไงนี่ ดูความจําเปนที่จะตองตดิหนี้มันหนักกวา เอาๆ 
ติด มาเลยๆ อยางน้ีละติดหนี้เขา คนมีเงินจะไปตดิหนี้หาอะไรใชไหมละ ก็มันไมมี แตมัน
จําเปนบังคับเขามาเอาติดๆ   
 นี่ละหลวงตาบัวจนที่สุด ขอใหพี่นองทัง้หลายทราบเอาไว เราไมมีอะไรติดตัวเรา
แหละ ความจนจนที่สุด ที่มันจนนี้ดวยอํานาจแหงความเมตตา ความเมตตาไมมีคําวา
ตระหนี่ถ่ีเหนียว มีเทาไรกวาดออกหมด คิดดูซิวิ่งรถไปตามทาง เขาขับมอเตอรไซคมา
ขายของ จอดรถซื้อของเขา ไปนี้ซื้อของนั้นๆ ไปเรื่อยๆ เพราะความเมตตา ของเขาเอาชิ้น
หนึ่งเทานั้นแหละ แลวมอบเงินใหเขา มอบเงินใหเขาไปเรื่อยๆ เอาละนะวันนี้พูดเทานั้นละ 
ตอไปนี้จะใหพร 
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