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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

สิทธิตามขนบประเพณี 
 

 ทองคําวันที่ ๑๕ ได ๔๘ บาท ๔๔ สตางค เชาวันนี้ ทองคําได ๒๕ บาท ๖๑ สตางค 
ก็ไดทกุวันๆ ทองคํานั้นไดทุกวัน เราตอยอดทองคําเขาไป หลักใหญเราเสริม เราจะพาพี่
นองทั้งหลายเสริมทองคําใหมีน้ําหนักมากขึ้นๆ ในคลังหลวงของเรา ไมสบายใจอยูตลอด
เกี่ยวกับเรื่องทองคํา เพราะเราไปดูเอง ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวเปนทองคําประเภท
น้ําไหลซึม เวลานี้ไดมาแลว ๘๕ กิโล ๔ บาท ๗๕ สตางค เห็นไหมละขึ้นแลว เดี๋ยวก็รอย
กิโล ขึ้นเร่ือยๆ  
 เราจะพยายามหนุนทองคําอยางน้ีละแบบน้ําไหลซึม น้ําไหลซึมเขาไปเรื่อยๆ ให
ชาติไทยของเราแนนหนามั่นคง ดวยหลักใหญคือทองคํา เรามุงเต็มที่นะ เพราะฉะนั้นจึงได
รบกวนพี่นองทั้งหลายเพื่อพี่นองลูกหลานชาติไทยของเราไดแนนหนามั่นคง อบอุนสบาย 
การทํามาคาขายติดหนี้ติดสินบางไมเปนไรเรามีทองคําประกัน สะดวก ถาไมมีอันนี้เขาไม
ยอมรับนะ ติดหนี้เขา เพราะฉะนั้นเราจึงตองมีเครื่องประกนัไว  
 ทองคําเมื่อวานกับวันนี้ได ๑ กิโล ๘ บาท ๒๗ สตางค เอาตรงนี้เลยวาเวลาน้ี
ทองคําประเภทน้ําไหลซึมเราได ๘๕ กิโล ๔ บาท ๗๕ สตางค เราพยายามที่สุดเรื่องทองคํา
นะ พยายามแบบน้ําไหลซึม แบบออดนั้นออดนี้ เคาะกระเปาเบาๆ เอา ไดมาทีละเทาไรก็
เอา เพราะน้ําไหลซึม ไมรุนแรง อยางน้ีละหลวงตาเดิน เดินอยางน้ีละ ทานทั้งหลาย
พิจารณาเอา เวลาเด็ดเด็ดเต็มเหนี่ยวเลย ออกทีแรกประกาศปางมาตัง้แตออกจากคลัง
หลวงมาเลย ประกาศปางๆ เร่ืองทองคําเด็ดขาดๆ มาเรื่อย จนกระทั่งมอบเรียบรอยแลว 
ทีนี้ประเภทน้ําไหลซึม คราวนี้มีแตออดเอาๆ ไปที่ไหน “ไหนมีเทาไรทองคํา แบงใหหนอย
นะ” ไปงั้นเดี๋ยวนี้นะ ใชแบบนี้ ใชเปนพักๆ ตามโครงการ  
 นี่ก็ได ๘๕ กิโลแลว ไมนานก็จะได ๑๐๐ กิโล ถาพอหลอมเมื่อไรถาถงึ ๑๐๐ เราก็
ควรหลอมได ถายังไมมอบรอไวกอนก็ได สมควรที่จะมอบแลวเราก็มอบตามเดิม ตามที่
เคยมอบ เราวิตกวิจารณกับทองคําเราซึ่งเปนหัวใจของชาตมิาก เพราะฉะนั้นเราจึงไมแลว
นะ หาออดหาออนเอาอยูนั้นละ เพื่อจุดใหญของเราไดแนนหนามั่นคง สวนเหลานั้นเราก็
พอสมควรแลว เชนดอลลาร ๑๐ ลานกวา เดี๋ยวนี้ดอลลารแยกมาชวยเงินไทยนะ เงินไทย
ตั้งแตเราหยุดชวยชาติแลวเงินไทยไมคอยมี แตผูมาขอนี้ไมมีลด ขอตลอดเวลา เราก็ไดเอา
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เงินดอลลารมาชวยเงินไทย หนุนชวยกันไป เพราะเงินไทยไมพอ สวนทองคํารอยทั้งรอย
ตลอดมา และจะตลอดไปดวย 
 สําหรับเรานําสมบัติเราเขาสูคลังหลวงเราคราวนี้รูสึกวาอบอุนทุกอยาง ไมมีระแคะ
ระคายของอกของใจอะไรเลย สําหรับเราเปนผูนํา เพราะเปดตลอดเวลาดวยความเมตตา
สงสารครอบ ความบริสุทธิ์จึงเต็มที่ๆ  เร่ือยมา ทุกประเภทแหงสมบัติตั้งแตทองคํา 
ดอลลาร เงินสด เราเปนผูควบคุมดูแลเอง ใหเปนความบริสุทธิ์ตลอดมา เราเองก็ไมมีอะไร
ดางพรอยในจิตใจเรา เพราะเราทําเต็มกาํลังความสามารถเพื่อพีน่องชาติไทยของเรา 
เรียกวาตายใจไดเลย เขามานี้แลวตายใจไดเลย ไมสงสัยวาเงินนี้จะไปทางไหนๆ ไมมีเลย 
เพราะเราควบคุม  
 คอขาดบาดตายเลยกับเรา ใครมาทุจริตใหเราเห็นไมได คนนั้นเรียกวาคอขาดกัน
เลย คบกันไมไดจนกระทั่งวันตายกับเรา เราเปนอยางน้ันนะ ถาลองไดใหเห็นพิรุธชัดๆ 
แลวจับไดแลวเรียกวาขาดสะบั้นเลย คนละฝงเขาไมไดกับเรา เราเชื่อเราเต็มเหน่ียวแลว 
ผูใดมาเกี่ยวของกับเราเราก็เชื่อคนนั้นเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน ถามาทํา ใหเราเห็นความไมดี
ไมงามแลวนั่นละตัดขาดทันทีไมใหเขามาใกล ในวัดนี้ก็เหมือนกันเขามาเกี่ยวของถามา
ทุจริต มาทําใหระแคะระคายในจิตใจจนจับไดแลว นี่ก็ปดออกเหมือนกนั เราไมใหเขามา
ยุงเลย  
 เพราะน้ีเราทําเพื่อชาติรอยเปอรเซ็นต เราไมเพื่อผูหนึ่งผูใดที่จะมาหยิบมาฉวยเอา
ไปอยางน้ัน เราอนุโลมไมได ใหอภัยไมไดเลย ตัดออกเลย เพราะหลักใหญคือชาติ ไทยทั้ง
ชาติมีน้ําหนักขนาดไหน คนที่เปนเสนียดจัญไร เปนภัยตอชาติมีเทาไรปดออกทันทีไมให
เขามายุงเลย เราทําอยางน้ันตลอดมา ใครมาเกี่ยวของกับเราตองแสดงความบริสุทธิ์เต็มที่ 
เพราะเราบริสุทธิ์เต็มที่หาที่สงสัยไมไดแลวกับพี่นองทัง้หลาย เวลาไดมามากนอยนี้เราตาย
ใจๆ เลย วาไมมีทางร่ัวไหลไปไหน เขาหมดๆ เราเปนผูควบคุมดูแล  
 เราตั้งหนาตั้งตาจริงๆ ชวยชาติ คิดดูซิวาชวยไปแลวยังไมแลว ยังออดยังออน  
เดี๋ยวนี้ทองคํายังออดยงัออนอยูนะ ยงัไมแลวนะ หากมีอยูนั้นแหละ ซึมซาบๆ สวนสมบัติ
อยางอื่นพี่นองทัง้หลายก็ทราบแลว สวนทองคํานี้เปนหลักใหญ เราอยากใหไดเปน
หลักเกณฑของชาติไทยเรา เวลาเรามีชีวิตอยูทีพ่อจะขวนขวายไดก็พาพี่นองขวนขวายใหได 
หากเราตายไปแลวก็อยากจะพูดวาจะหมดหวังนะ ใครที่จะมาเสนอหนามาเปนผูนําพี่นอง
ทั้งหลายอีก คิดวาจะไมกลาเสนอนะเราตายไปแลว  
 ที้นี้เวลามีชีวิตอยู พอจะเปนไปไดเราก็ออดออนจากพี่นองทัง้หลายทั่วหนากัน เพื่อ
สมบัติอันใหญหลวงของเราไดแนนหนามั่นคงขึ้นไป มีหนามีตายิ้มแยมแจมใส คบคา
สมาคมกับชาติใดเมืองใดเราไปไดอยางเต็มตาเต็มใจ ไมไดหลบหนาหลบหลังละนะ เพราะ
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เราก็มีหนามีตาดวยสมบัติเงินทอง เครื่องประกนัชาติของเรา เราคิดไปหมดนะ เราคิดเพื่อ
ชาติของเรา การคบคาสมาคมกับชาติใดเมืองใดก็ตาม เราตองถอืสมบัติเปนหลักเกณฑ 
เปนหนาเปนตาของเรา ถาไมมีนี้แลวหนาตามีก็ไมมีความหมายนะ ถามีนี้แลวหนาตาอยูที่
ไหนก็ตามชือ่นี้โดงดงัอยูแลว เครื่องประกันดังอยูแลว ไมตองเห็นหนาก็รู นี่ละจึงได
อุตสาห  
 เวลานี้ก็ได ๘๕ กิโลแลว ๘๕ กิโลน้ีประเภททองคําน้ําไหลซึมนะ แลวจะไดไป
เร่ือยๆ อยางน้ีแหละ คอยไดมาอยางนี้ เพิ่มขึ้นๆ เวลานี้ที่เรามอบในคลังหลวงแลว ๑๑ 
ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึงทองคํา มอบเรียบรอยแลวนะ ๑๑ ตันกบั ๓๗ กิโลคร่ึง อันนี้ประเภท
น้ําไหลซึมยังไมไดมอบ เก็บรอไวกอน เราควรจะหลอมเมื่อไรเรากจ็ะหลอม เมื่อหลอม
แลวสมควรจะมอบเมื่อไรเราก็มอบตามเดิมๆ ไปเรื่อยๆ ไปอยางเย็นใจๆ ไปเรื่อยๆ ไมรีบ
ไมดวน ไมรบกวนใหเกินไปจนบอบช้ํา ใหพอดบิพอดี คอยไหลซึมเขามา แลวตอไปมันก็
มาก 
 นี่พอดี ๑ ปนะ เมษามิใชหรือที่เรามอบ เมษาวันที่ ๑๒ นี่ก็เมษาวันที่ ๑๖ วันนี้แลว 
ไดปหนึ่งกับสามวัน นี่ก็ไดทองคํา ๘๕ กิโลแลว นี่ประเภทน้ําไหลซึม ที่เราวาหยุดแลว
แหละการมอบทองคํา แตน้ําไหลซึมไมใหหยุด คอยไหลซึมมานี่ ๑ ป ตั้งแตวันที่ ๑๒ 
เมษาปที่แลวมอบทองคาํเรียบรอย จากน้ันมาถึงน่ีวันที่ ๑๖ วันนี้ก็เปนปหนึ่งกับสามวันสี่
วัน ก็ไดทองคํา ๘๕ กิโลแลว ของเลนเมื่อไร ๘๕ กิโลทองคํา มีคามากที่สุด  พาพี่นอง
ทั้งหลายบึกบึนไปอยางน้ีละจนกวาเราจะตาย 
 สําหรับเรานี่ไมมีอะไรกับมันละ ทางดานรางกายมันจะแกไมแกก็ตามเราไมเคย
สนใจกับมัน สนใจตั้งแตอรรถแตธรรมที่จะเปนประโยชนแกโลก เราสนใจเทานั้น ใชไปวัน
ไหนเราก็ใชไปๆ ใชไมไดทิ้งปวะไปเลย แตเวลาใชไดอยูนี้เราจะนํามาใชเปนประโยชนแก
โลก จึงตองออดตองออนรบกวนพี่นองทัง้หลายทานั้นทานี้อยูเร่ือย เปนหลวงตากวนบาน
กวนเมือง ไปที่ไหนกวนตลอด ไมหยุดเลยนะ มันก็นาโมโหเหมือนกัน ผูที่หาสมบัติมาให 
วันไหนมา “ไหนทองคํามีบางไหม” ถาไมมีแบบขู ไหนมีบางไหม พอแบงไดไหม มันก็นา
รําคาญดวยกันทั้งนั้น 
 แตเมื่อเห็นสวนใหญแลวตางคนก็ตางพอใจดวยกนั ไมมีใครจะรําคาญ เพราะหามา
นี้หามาเพื่อทุกคนในชาติไทยของเรา เราจึงไดอุตสาหพยายามบึกบึน ไดมากไดนอยก็เปน
ของเรา แนนหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ขอใหทองคําไดเขาสูคลังหลวงมากเถอะ  เมืองไทยของ
เราจะแนนหนามั่นคงเดนชัดทีเดียว อยางอื่นไมเดนนัก ไมเหมือนทองคาํ  ทองคํามีมากมี
นอยเดนตลอดเวลา 
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 สงกรานตผานไปเมื่อวานนี้นะ สามวันเต็มเลยเลนน้ํา เราก็หลบหลีกที่เลนน้ํา เขา 
หลีกไปนี้โดนตรงนั้น หลีกตรงนั้นโดนตรงนี้ เมื่อวานก็มาเจอเอาอยางจังๆ ตรงนี้ หลีกนูน
หลบนี้มา แทนที่จะมาทางนี้ได นูนไปที่ไหน ซอย ๒ ซอย ๑ วกกลับมา คือหลีกน้ํา หลีกไป
หลีกมาก็มาโดนเอาเสียตรงนี้ หลีกไมไดเลยเต็มถนน ตอนค่ําๆ เขาซอย ๓ มันเต็มอยูนี้
เลย เขาไมสนใจ เราก็ทราบทั่วประเทศแลววาใหสิทธิตอการเลนกันในสองสามวันนี่ ใครก็
ทราบทั่วประเทศไทย  
 เมื่อใหสิทธิเขาเลนสนุกสนาน เราจะไปทําลายสิทธิเขามันขัดกนั ตองปลอย เราพอ
หลบไดหลบไป หลีกไดหลีกไป มอบใหเปนสิทธิของเขาทั้งหมด มันเปนอยางน้ันนะ  ถาวัน
อื่นจะมาทําอยางน้ันไมไดอีก เชนอยางวันนี้มาทําอยางน้ันไมได อยางเมือ่วานนี้ยอนหลัง
สามวันทํายังไงไดทั้งน้ัน เปนใหญในถนนหมดเลยพวกนี้ ทางนี้ก็หลบไปนูนหลีกนี้ นี่ละ
ความใหสิทธิกันตามกฎขนบประเพณี ก็ตองใหมีกฎมีเกณฑอยางน้ัน 
 เวลาเปนของเขาเราก็ไมควรไปยุงกวนใจเขา เราพอหลบพอหลีกเราก็หลีกไป เมือ่
เวลาเปดเผยทางราชการงานเมืองทั่วประเทศไทย หยุดแลวการเลน จริงเลย  นั่นเปนอยาง
นั้น ตั้งแตวันนี้ไปจริงละ พวกเพนพานเขาก็รูของเขาเอง เขาไมมาเลน เวลาเขาเลนเราไป
เพนพานเขาทําไม ก็ตองปลอยเขาเลนซิ เพราะฉะนั้นเราถึงหลบมาหลีกมา ไปที่ไหนไป
ไมไดก็เปดแตรนิดๆ ขอทางไป ใหเขาแยกทางให เต็มถนนนะเมื่อวานนี้ ทั้งๆ ที่เราก็มีรถ
นํา รถนําก็ไมมีความหมายละ ไปเอารถนํามาฆาใหหมดวันนี้นะ เมื่อวานพาเราไปไมมี
ความหมายเลย ถูกพวกเขาสาดน้ําฟาดเสียพวกรถนําเราแตกกระเจิงไปเลย ดีไมดีเราแตก
กระเจิงอีกนะ สูเขาไมได เพราะฉะนั้นจึงไปเอารถนําเรามาฆาใหหมด ใหเหลือแตหลวงตา
บัวองคเดียว มันขบขันดีนะ เวลามันแนนแนนจริงๆ นะ ถนนไมมีทางไป คอยขอทางแยก
ไปๆ  
 นี่คือใหสิทธิเขา เวลาเขาเลนเขาจริง เปนการเปนงานของเขาเราไมควรไปกวนใจ
เขา เราก็หลบก็หลีกไป คือขนบประเพณีอันดีงามมันทราบกันทุกคน เวลาไหนเปนเวลา
เชนไร ๆ ก็ทราบกัน ตองใหโอกาสซึ่งกันและกัน นั่นละมนุษยเราอยูดวยกันไดดวยมี
ขนบประเพณี หรือกฎเกณฑอันดีงามไวปกครอง เวลาไหนเปนโอกาสของทางไหนๆ กเ็ปด
ใหๆ   
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

