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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

สงกรานตประจําตัว 
 
 สมบัติของเราก็เพิ่มพูนเขาสูจุดสวนรวมๆ เร่ือยมา เฉพาะอยางยิ่งคลังหลวง
เกี่ยวกับทองคําเรียกวาหนุนขึ้นเรื่อยๆ ทองคําทีเ่ปนประเภทน้ําไหลซึม เวลานี้ไดถึง ๘๐ 
กวากิโลแลว ถาหากวาไมไดมทีองคาํประเภทน้ําไหลซึม ๘๐ กวากิโลนี้จะไมปรากฏเลย จะ
ไดเฉพาะสวนใหญที่เรามอบเขาสูคลังหลวงแลว ๑๑ ตันกวานั้นเทานั้น ที่วา ๘๐ กวากิโลจะ
ไมปรากฏ อันนี้ปรากฏขึ้นมาหลังจากการมอบเขาสูคลังหลวงเรียบรอยแลวตั้ง ๘๓ กิโล 
เวลานี้ทองคาํของเราเปนประเภทน้ําไหลซึมไดเพิม่ขึ้นมาอีกแลว ๘๓ กิโล วันนี้ยังไมไดนับ
นะ นี่ก็ ๘๓ กิโลแลวจะเพิ่มขึ้นๆ  
 ทองคําเหลานี้จะไปประดบัทองคําสวนใหญที่มีอยูแลว และที่เรามอบไวเรียบรอย
แลว ใหสงางามขึ้นๆ เมืองไทยเราจะมีความสงบรมเย็นแนนหนามั่นคง เพราะทองคําเปน
หัวใจของชาติ โลกยอมรับกันทั่วโลกวาทองคําเปนเครื่องประกันโลกนะ เมื่อเรามีทองคํา
เขาสูคลังหลวงของเรามากๆ แลวก็เรียกวาประกันตัวประเทศไทยของเราอยางแนนหนา
มั่นคง หลวงตาจึงไดอุตสาหพยายามพาพี่นองทัง้หลายคิดอานไตรตรองทกุอยาง พากาว
พาเดินเรื่อยมา  
 อันใดที่จะเปนประโยชนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา เราจะพยายามสุด
ความสามารถของเรา กาวเดินมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปจจบุันนี้ก็รูสึกวาเปนที่ภาคภูมิใจที่
ไดรับความพรอมเพรียงสามัคคี การดําเนินตามของพี่นองทัง้หลายผูรักชาติเพราะดวย
ความพรอมเพรียงกัน สมบัติทั้งหลายก็ไดอยางสมบูรณพูนผลมาเปนลําดับ แตหลวงตา
เองก็คิดอีกเหมือนกัน จึงไมไดยุติเพียงเทานี้ ทองคําประเภทใหญแลวยังตองบิณฑบาต
ออดออนที่นัน่ที่นี่ เปนประเภททองคาํน้ําไหลซึม 
 นี่ไหลซึมเขามาเวลานี้ ๘๓ กิโลแลวนะ นี่ก็เพื่อเขาสูคลังหลวงของเรา ที่หลวงตาคิด
ไวอยางน้ีก็เพื่อลูกเพือ่หลานไทยเรา ไมไดเพือ่อะไร เมื่อมีสมบัติอันสําคัญๆ ที่โลกยอมรับ
กันนี้เขาสูคลังหลวงแลวเมืองไทยเราก็เปนที่ยอมรับของโลกเลยทีเดียว เราจึงไดอุตสาห
พยายาม มีมากมีนอยตามแตจะเกิดจะมีคอยหนุนเขามาๆ แลวจะเปนหลักใหญในชาติไทย
ของเรา นี่เรียกวาทองคําเปนสําคัญในชาติในโลกวางั้นเลย เราจึงอุตสาหพยายาม  
 วาเสร็จสิ้นไปแลวตั้งแตการมอบทองคําผานไปแลว ยังไมแลว การพาหาทองคํานี่
หาหลายประเภทนะ ประเภทแรกนี้เด็ดเดี่ยวมากทีเดียว ประเภทแรกกาวออกเพือ่หา
ทองคํานี้เห็นหนาไหนๆ ควากระเปาเลย “ไหนทองคํา ไหนทองคํา” เร่ือย เอาอยางเด็ด
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ทีเดียว นี่ไดทองคําจากวิธีการประเภทนี้นะ ตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ที่เรามอบเรียบรอย
แลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่ง ทีนี้เปลี่ยนวิธีการใหม ทีนี้ไมเอาอยางเด็ดอยางขาด อยางเที่ยว
หาตีกระเปาปลนกระเปานั้นกระเปานี้ ลดลงมาละทีนี้เปนประเภททองคําน้ําไหลซึม ไปที่
ไหนก็คอยเคาะกระเปาเบาๆ “เปนยังไงมีทองคําไหม” เคาะกระเปานั้นเคาะกระเปานี้
เบาๆ มีทองคําบางไหม ถามีก็แบงใหบางนะ ไปแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไปแบบนี้ เขาใจ
ไหม  
 ไมไดไปแบบโครมครามตีเอาๆ เดี๋ยวนี้เปนแบบออดแบบออนบิณฑบาต เพื่อ
ทองคําของเราจะไดหนาแนนมั่นคงขึ้นมา แลวคนไทยของเราทั้งประเทศอบอุนนะ ลม
หายใจของชาวไทยเราทั้งประเทศอยูที่ทองคํา นี้เปนหลักประกันชาติ ทั้งเปนเรื่องโลก
ยอมรับทั่วถึงกันดวย ประเทศไหนที่มีทองคํามากประเทศนั้นมีหนามีตา มีศักดิ์ศรีดีงาม มี
ความแนนหนามั่นคง มีความอบอุนเย็นใจทุกอยาง นี่เราก็ตองการอยางนั้นเหมือนโลกเขา
ตองการ เราจึงตองพยายามเสาะแสวงหามาอยางน้ี กรุณาพี่นองทัง้หลายทราบอยางน้ี 
 อยาดวนคิดนะวาหลวงตานี้กวนบานกวนเมือง กวนนั้นกวนนี้ กวนไมหยุดไมถอย 
กวนนี้กวนเพื่อพี่นองลูกหลานไทยเราทั้งน้ันแหละ สําหรับหลวงตานี้ไมเอาอะไรเลย กวน
แตไมเอา ไดมาแลวยื่นใสมือใหลูกใหหลานไทยเราทั่วประเทศ หลวงตาเองไมเอา แตกวน
ไมถอย เร่ืองกวนนั้นกวนไมถอยหลวงตานี่ ไดมาแลวเขาใสหัวใจของชาติๆ กรุณาทราบไว
ตามนี้นะ เราคิดอานทุกอยางเต็มกาํลังในหัวใจของเรา แลวคอยกาวออกๆ เทาที่ผาน
มาแลวนี้เราก็เปนที่ภูมิใจในอุบายวิธีการที่พิจารณาแลวพาพี่นองทั้งหลายกาวเดิน เปนไป
เพื่อความราบรื่นดีงามและสมบูรณพูนผลมาเปนลําดับลําดาจนกระทั่งปจจุบันนี้  
 เราก็พยายามที่จะใหไดทองคําประเภทซึมซาบเสริมกันเขาไปอีก กอนหลวงตาบัว
จะตายนะ หลวงตาบวัตายแลวจะไมมีผูพาหาทองคําอยางน้ี จะวาไมมีผูกวนก็ไมผิดแหละ 
แตกวนแบบนี้ทานทั้งหลายก็ทราบเอา หลวงตาตายแลวเรื่องเหลานี้จะขาดไปทันที  จะไมมี
ชิ้นใดสมบัติที่จะเขาสูคลังหลวงตามที่เราพาพี่นองทัง้หลายนํานี้ พอเราตายเทานั้นสิ่ง
เหลานี้จะขาดไปพรอมๆ กันเลย นี่เวลาเรายังไมตายจึงออดจึงออนพี่นองทั้งหลาย ดวย
พิจารณาเห็นการณไกลของชาติไทยเราเพื่อลูกเพื่อหลานนั้นแหละ ขอใหพี่นองทั้งหลาย
ทราบตามนี้  
 การบริจาคขาวของเงินทองนี้ก็แบบเดียวกันคือตายใจเลย หลวงตาเปนผูรับผิดชอบ
แตผูเดียว ไมมีคําวาร่ัวไหลแตกซึม นี่ละธรรม ฟงเอาซิ โลกยังไงตองม.ี..โลก มีแทรกมี
แซง มกีินนอยกินมากกนิอยูอยางน้ันละ สําหรับเราหรือหลวงตาบัวเปนผูนําไมไดวางั้นเลย 
บริสุทธิ์สุดสวนทุกประเภท ทั้งทองคาํ ดอลลาร เงินสด เพราะเราพูดจริงๆ เรานําพี่นอง
ทั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ใจ และดวยความเมตตาพี่นองชาวไทยเราเต็มเปยมเลย 
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เพราะฉะนั้นสมบัติที่ไดมามากนอยจึงไมร่ัวไหลไปไหน แตกซึมไปไหนเลย จะเขาสู
จุดมุงหมายที่เราคิดไวเรียบรอยแลวเทานั้นละ 
 วันนี้ก็เปนวันสงกรานต เวลากลับไปบานไปเรือนไอพวกเลนก็เลน เรามันเคยเลน
มาทุกว่ีทุกวัน มาสมมุติขึ้นเฉยวาวันน้ีเปนวันสงกรานต  ความจริงมันสงกรานตเกงมา
ตลอดเวลา สงกรานตไมเบื่อไมหนายก็คือสงกรานตประจําตัวของเรา มันเลนอยู
ตลอดเวลา วันนี้ประกาศปางออกมาวาสงกรานตวันนี้วันเลนวันอะไรกัน โอย มันเลนมา
นานแลวมาประกาศหาอะไร เขาเลนกันมาพอแลว ไมอายเหรอผูประกาศวันสงกรานต 
หลวงตาบัวนี้อายแลวนะ เพราะพวกนี้มันออกหนามานานแลวเรื่องการเลน ออกมานาน 
 ฟุงเฟอเหอเหิมไมมีใครเกินเมืองไทย สงกรานตอันนี้ก็สงกรานตเลนตลอด ฟุงเฟอ
ตลอด อะไรมาๆ ความับๆๆ นี่สงกรานตเมืองไทยมันจะพาใหเมืองไทยลมจมนะ 
สงกรานตแบบนี้ใหพากันระมัดระวัง ใหรูจักประหยัดมัธยัสถ ถึงวันนี้พวกที่เลนก็เลนกันไป 
ใหทราบวาการเลนเปนยังไง ความจริงเปนยังไง การเลนเปนยังไง ใหจับจุดนี้ไวใหดี วันนี้
เปนวันสงกรานตเปนวันที่ไมถอืเนื้อถือตัว ชาตชิั้นวรรณะ ฐานะสูงต่ํา รายดีมีจนไมถือกัน
เลย ใหเปนความเสมอภาค เปนพวกเลนดวยกัน ไมวาเด็กจนกระทั่งถงึผูใหญเลนกันได
สะดวกสบาย ไมมีคําวาถือกัน  
 นี่เรียกวาวันสงกรานต วันลดทิฐิมานะเขาสูกัน เปนเพื่อนสนิทสนมกันคือวัน
เชนน้ีวันสงกรานต ไมใหมีถือสีถือสากัน อะไรๆ ใหเปนกันเองไปหมดเลย จึงเรียกวาวัน
สงกรานต วันใหอิสรภาพความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิงเสมอหนากันไปหมด ใหพากนัจํา
เอา ผูที่ไมไปสงกรานตกับเขาก็ใหภาวนา อยาลืมนะภาวนา ภาวนานี่เปนสงกรานตสาดน้ํา
ใสกิเลส กิเลสมันสกปรกมากในหัวใจของเรา วันนี้เปนวันสงกรานตสาดน้ําใสกิเลสนะ อยา
ใหกิเลสสาดมูตรสาดคูถใสหัวเรา ฉิบหายเลย ถากิเลสไดสาดมูตรสาดคูถ ความขี้เกียจขี้
ครานภาวนา นี่ละไอตัวกเิลสตัวนี้มันมาสาดใสหัวเรา ใหระวังใหดี วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ 
 การเลนใหเขาใจอยางที่วาน่ีนะ เมื่อวานนี้หรือวันไหนเราก็เคยไดประกาศใหทราบ
แลวเรายกคติ ยกนายอําเภอเห็มมาเปนคติตัวอยางพี่นองทัง้หลาย นายอําเภอเห็มโคราช 
เอาวาใหถึงโคราชเลยเชียวนะ แกเปนนายอําเภอ สวนอําเภอนั้นอําเภอนี้ไมตองพูดละ 
อําเภอเขตจังหวัดโคราชก็แลว วันนั้นเปนวันสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงกัน ใหแกเปนหัวหนา
กองบันเทิง พอไปแลวแกถอดเสื้อปุบปบ มีตนเสาอยูนี่นะ พอถอดเสือ้ปุบแกก็เอาเส้ือ
นายอําเภอ เครื่องหมายนายอําเภอที่อยูกับเสื้อไปหอยปบ นายอําเภอเห็มอยูนี่นะ เอาเสื้อ
นายอําเภอไปหอยไวที่ตนเสา นายเห็มจะเลนวันนี้ จากน้ันนายเห็มก็ฟาดนัวเนีย ไมวาเด็ก
ผูใหญเลนแหลกไปเลย มีแตนายเห็มลวนๆ นี่ใหมีแตนายเห็มลวนๆ อยาใหมีนายอําเภอ 
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นายอําเภอใหอยูตนเสา ใหมีแตนายเห็มเลนกันอยางนัวเนีย เขาใจไหมละ เอาละพอ ทีนี้
จะใหพร 
 วันที่ ๑๓ เมษายนวันนี้ ทองคําตัง้แตเชามาถึงวันนี้ได ๕๐ บาท ๑ สตางค ทองคําที่
ไดหลังจากมอบแลว ๘๒ กิโล ๕๕ บาท ๕๙ สตางค นี่ละเปนประเภททองคําที่วาประเภท
ซึมซาบนะ ถงึ ๘๒ กิโล ไมใชเลนนะ ซึมซาบๆ เร่ือย จะถงึ ๑๐๐ พอถึง ๑๐๐ สมควรที่จะ
หลอมเราจะหลอม ถาหลอมยังไมสมควรที่จะเขามอบเรายังเก็บไวกอน แลวคอยมอบโดย
ลําดับลําดา ยังไงตองไดมอบ เพราะมันมากขึ้นโดยลําดับจากทองคําที่เปนน้ําไหลซึม 
น้ําฝนตกพรําตลอดเวลาเบาๆ แตตกไมหยุด ทีนี้นานๆ ลูกเห็บตูมลงมาเสียลูกหนึ่งสองลูก 
ลูกละ ๒๐ บาท ๓๐ บาท ลูกละกิโล นี่เรียกวาลูกเห็บเขาใจไหม แฝงลงมาในฝนที่พรําลง
มาเบาๆ นั่นแหละ ใหพยายามนะเอาใหเปนลูกเห็บจนได นี่มันพรําก็พรําอยูแลวใหมี
ลูกเห็บแฝงมาดวย เอาละพอจะใหพร 
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