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เทศนอบรมฆราวาส  
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อเชาวันที่ ๑๘ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
เอาธรรมชวยโลกเวลานี้ 

 สรุปทองคําประเภทน้ําไหลซึมเมษายน ทองคําที่หลอมแลวได ๓๘๗ กิโลคร่ึง 
เทากับ ๓๑ แทง แทงหนึ่ง ๑๒ กโิลคร่ึง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๒๗ กิโล ๕๘ บาท 
๗๒ สตางค  รวมทองคาํที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๔๑๕ กิโล ๒๕ บาท ๘๓ 
สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบแลวเขาดวยกันก็เปนทองคาํ ๔๕๒ กิโล ๕๘ บาท 
๗๒ สตางค จาก ๑๑ ตัน ที่เราไดเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว อันนี้เศษเปนประเภทน้ํา
ไหลซึมตั้ง ๔๕๒ กิโล กําลังเขาเร่ือยๆ 
 จะพาพี่นองทั้งหลายขนสมบัติเขาคลังหลวงของเรา เวลาตายแลวใหทาน
ทั้งหลายไดเปนที่อาศัยเกาะไปตลอดลูกหลานของเรา สําหรับหลวงตาบัวไมเอาอะไร
แลว บอกตรงๆ เลย ปฏิบัติมาเต็มหัวใจไมมีอะไรบกพรองแลวเวลาน้ี ตั้งแตวันออก
บวชชีวิตของพระกับธรรมวินัยกลมกลืนกันมาตลอด จนกระทั่งปจจุบันนี้เปนที่พอใจ 
การที่จะเสาะแสวงหาความดีหาอะไรอีก ความพอนี้พออยางเลิศเลอ ดีเหลานี้เลิศเลอ
หรือไมเลิศเลอ ถาดีนี้ไมเลิศเลอก็สูธรรมชาติที่พอแลวดวยความเลิศเลอไมได เอาตรง
นั้นซิ  

นี่เราไดแลวดวยความเลิศเลอทุกอยาง ไมบกพรองอะไรเลย ทีด่ีดดิ้นเพื่อพีน่อง
ทั้งหลายนี้ก็เพื่อลูกหลานไทยของเราจะไดเปนที่ยึดที่เกาะเทานั้นเอง เราจงึได
ตะเกียกตะกาย เราไมเอาอะไรแหละ ทองคําทีช่วยชาติคราวนี้ไดตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๕๒ 
กิโล ของเลนเมื่อไร ทองคําตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๕๒ กิโล และตอไปยังจะไดอีกเปนประเภท
น้ําไหลซึม ซึมเรื่อยๆ  

สําหรับดอลลารคงไมหวังแหละ เพราะเราเองเปนผูกะโครงการทุกอยาง คือ
ไมใหผิดใหพลาด กะเพื่อชาติไทยของเรา ดอลลารไดเขาคลังหลวงเพียง ๑๐ ลาน ๒ 
แสนดอลลเทานั้นแหละ จากน้ันเงินไทยของเราตั้งแตเราหยุดเทศนาวาการมาเงินไทยที่
จะชวยชาติรอยหรอลงไปๆ แตผูจําเปนมาขอนี้ แหม พิลึกนะ เราจึงไปดงึเอาเงิน
ดอลลารที่จะเขาคลังหลวงตอไปไมใหเขา หักมาชวยเงินไทย เวลานี้ดอลลารชวยเงิน
ไทยอยู  

ถามีแตเพียงเงินไทยไมพอ ตองเอาดอลลารออกมา แตไมไดไปดึงเอามาจาก
คลังหลวงนะ ที่จะเขาคลังหลวงไมใหเขา เอาออกมาทางเงินไทยทั้งหมด ชวยเวลานี้นะ 
ดอลลารไปทางเงินไทยละชวยกัน สําหรับทองคาํรอยทั้งรอยเขาตลอด ไมใหไปไหนเลย 
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ดอลลารนี้ออกละไมแน คอยไหลออกชวยเงินไทย เพราะส่ิงกอสรางน้ี แหม เต็มนะ เรา
อกจะแตก ถาธรรมดาแบบโลกๆ แลวเหมือนวาอกเราจะแตก คนนั้นทุมมาคนนี้ทุมมา 
มาขอทั้งนั้นๆ เวลานี้กี่แหง แหงละ ๙ ลาน ๑๐ ลาน ไมใชธรรมดา แลวจะเอาเงินที่
ไหนมาให 

เวลานี้ ๓-๔ แหง แหงละ ๑๐ ลาน ๘ ลาน ๙ ลาน กําลังสรางดวยเวลานี้ เงินที่
ใหนี้เราก็ตองจายเปนงวดๆ ไป ถาจะยกตูมใหทีเดียวเงินไมพอ ตองจายเปนงวด หลัง
นั้นๆๆ จายงวดที่เทาไร เขาก็มาเปนงวด งวดละ ๒ แสน ๓ แสน จายไป เอาทางนี้มาๆ 
ทางนี้มา นี่ละเราจายไปแบบนี้ ใหเปนเงินกอนจริงๆ เราไมพอไมม ีจึงชวยอยางน้ันละ 
ทางอําเภอเพ็ญ ๗ ลานโรงพยาบาลภูเขยีว ๑๐ ลาน ที่กําลังสรางอยูเวลานี้ ที่วาการ
อําเภอคํามวง ๘ ลาน นี่ที่นี่แนนอนแลว ที่กําลังขออยูก็มีเราตองพิจารณาเสียกอน ที่ตก
ลงใหแลวคืออําเภอคํามวง ๘ ลานใหแลว ภูเขียวตึกโรงพยาบาล ๒ ชั้น ๑๐ ลานใหแลว 
อําเภอเพ็ญ ๗ ลานตึกโรงพยาบาล นี่ก็ใหแลว  

เงินของพี่นองทั้งหลายออกชวยโลก เราพยายามชวยที่สุด เราไมมีสมบัติใดที่จะ
เปนที่พึงพอใจ ไมตองหาอะไรมาเพิ่มอีกแลว คอืธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน เมื่อธรรม
กับใจเปนอันเดียวกันแลวเปนธรรมที่เลิศเลอ เปนธรรมธาตุ ไมมอีะไรเสมอแลวในโลก
นี้ อะไรเขามาเพิ่มเลิศเลอหรือไมเลิศเลอ สูอันนี้ไมได มันก็ตกไป อันนี้เขามาชวยเลิศ
เลอหรือไมเลิศเลอ ไมเลิศเลอตกไป อนัพอแลวดวยความเลิศเลอคงอยู 

นั่นละธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน เปนอยางน้ัน เราก็เอาธรรมนั้นละมาชวยโลก
เวลานี้ สําหรับเราเราไมเอาอะไรแลว บอกจริงๆ ไมเอา ถาลงวาไมเอาไมเอาจริงๆ พอ
ทุกอยางแลว มีแตชวยโลกไปกับลมหายใจวันหนึ่งๆ เทานั้นแหละ ดีดดิ้นอยูเวลานี้ใคร
จะดีดดิ้นยิ่งกวาหลวงตาบัว อยางที่ทานทั้งหลายเห็นนี่ละ ดีดดิ้นตลอด แตแทนที่จะเอา
มาเปนของตวัแมบาทหนึ่งไมมี เพือ่โลกทั้งน้ันเลย เราอุตสาหพยายามที่สุด  

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายไดตั้งอกตัง้ใจ ความเปนอยูปูวาย การใชสอย การทํามา
หาเลี้ยงชีพอยาฟุงเฟอเหอเหิม ใหอยูในขอบเขตแหงความพอดี เราจะมีความสุขอยูกบั
ความพอดี ถาความเลยเถิดเสียทั้งน้ันแหละ เมืองไทยเราจะจมไปป ๒๕๔๐ ก็เพราะ
เมืองไทยเราเลยเถิด เปนขาศึกของตัวเองทั้งชาติเลย เมืองไทยจนจะจม ฟนขึ้นมาใหม 
เวลานี้คอยฟนฟูขึ้นมาพอสมควร เพราะฉะนั้นใหพยายามตางคนตางฟนฟขูึ้นไปเรื่อยๆ 
อยางน้ี จะไดมีความแนนหนามั่นคงตอไป  

ถาไมมีผูกระตุกไมไดนะ จมไดจริงๆ เมืองไทยนี่เรียกวามันเขาดายเขาเข็มที่จะ
จมอยูแลว ยังฟนขึ้นมาได เวลานี้พอเปนเครื่องฟดเหวี่ยงกันบางก็คือทองคํา ไดตัง้ ๑๑ 
ตันกับรวม ๕๐๐ กิโลแลว นี่ละหนุนขึ้นมา แลวดอลลารไดตั้ง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา นี่ก็
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เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว จากน้ันเงินจํานวนเหลานี้ออก ไมไดเขาคลงัหลวงแตออก
ชวยคนไทยทั้งชาติ เงินจํานวนเหลานี้ออกทั้งน้ันละ 

เราจึงพอใจในการชวยพี่นองทั้งหลายสมกับวาเมตตาจริงๆ ชวยพี่นองทัง้หลาย
ดวยความเมตตา ไมไดมีอะไรเปนหวงเจาของ หวงแตพี่นองชาวไทย เพราะฉะนั้นถึง
ดีดถงึดิ้นเต็มกําลังความสามารถ ก็ไดมาเปนที่พอใจโดยลําดับ เวลานี้เราก็พอเปนพอ
ไป แตอยาลืมตวันะ มันจะกลับมาเปนขาศึกของตัวเองและชาติของตัวเองอีกโดยไม
รูสึกตัว ใหระมัดระวัง เจ็บแลวใหเข็ดใหหลาบ อยาหาญใสความเจ็บปวดแสบรอนมัน
จะฉิบหายไดนะ พากันตั้งอกตัง้ใจ  

ธรรมพระพุทธเจานี้ถูกตองแมนยําทกุแงทุกมุมแลวถานํามาปฏิบัติพอด ี ไมวา
ครอบครัวหนาที่การงานทุกอยาง ถาเอาธรรมเขาไปเปนผูควบคุมรักษาแลวจะ
เรียบรอยดีงามทุกอยาง ถาใหกเิลสเขาไปแหลกไมมีเหลือ หมด ยังเหลือแตเถาแตถาน  
กิเลสเขาตรงไหนแหลกตรงนั้น ถาธรรมเขาตรงไหนประคับประคอง พยุงไวตลอด ให
จําเอาไวนะ ธรรมเปนเครื่องพยุงโลก กิเลสเปนเครื่องสังหารโลก มันอยูในเราแตละ
คนๆ ใหพยายามเลือกเฟนเสียกอน ความคิดความอานจะทําหนาที่การงานอะไรมีไดมี
เสียมากนอยคุมคากันหรือไมใหดู พินิจพิจารณาเรียบรอยกอนแลวคอยทํา ไมคอย
ผิดพลาดคนเรา วันนี้มีเทานั้นละ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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