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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 
โอกาสเหมาะสมทีจ่ะไดทองคํา 

 
 เวลานี้ทองคาํที่เราไดเปนน้ําไหลซึม ๓๔ กิโลแลวนะ จะคอยเปนไปอยางนี้  เปนไป
เร่ือยๆ แลวก็คอยหนุนกนัเรื่อย เราคิดอานไตรตรองเรียบรอยแลวจึงไดมาเรียนใหบรรดา
พี่นองทัง้หลายทราบในจุดสําคัญแหงชาติไทยของเรา คือทองคําเปนสําคัญ จึงขอใหพากัน
พิจารณาใหดีอันนี้ คอยซึมซาบ อยาใหขาดทีเดียว ถาขาดในโอกาสที่เหมาะสมนี้แลวไมได
นะ ขาดไปเลยทีเดียว เวลานี้ยังไมขาด ฝนยังตก ยังพรําเบาๆ เปนฝอยมาแลว อยูๆ 
ลูกเห็บตกลงมาตูมตาม นานๆ ตูมตามเรื่อยอยางน้ีละ ถาเราหยุดเสียเลยนี้หมดเลยนะ 
ไมไดเลย 
 คราวนี้เปนคราวที่จะไดอยู เราจึงอยากไดทองคํา อยางอื่นก็ไมคอยหนักแนนเทาไร
นัก ยิ่งกวาหนักแนนในทองคํา เราหนักแนนในจุดนี้มากเวลานี้ เพื่อเปนเครื่องยืนยันใน
ชาติไทยของเรา เปนที่ไวใจของชาตอิืน่ๆ เขามาติดตอซือ้ขายอะไรๆ นี้สะดวกสบาย คนเรา
เมื่อมีเครื่องประกันแลวเปนอยางน้ัน เราอยากจะไดเครื่องประกันนี้ไวใหหนาแนนมั่นคง 
ไวใหลูกใหหลาน หลวงตาบัวนี้พูดวอๆ มันไมไดอะไรละ พูดจริงๆ เราไมเอาอะไรเลย เรา
พูดเพื่อพี่นองทั้งหลายทั้งนั้น เราไมไดพูดเพือ่อะไรกับเรา แมเม็ดหินเม็ดทรายสําหรับเรา
เองไมมี  
 เราชวยโลกดวยความอิ่มพอทุกอยาง บริสุทธิ์สุดสวนทุกอยาง ทองคํา ดอลลาร เงิน
สด บริสุทธิ์สุดสวนทุกอยางเลย ทานทั้งหลายจะเขียนประวัติเราเขียนไดเลย วาเราปฏิบัติ
ตอโลกดวยความเมตตาลวนๆ เราไมมีสวนไดสวนเสียกับนั้นเลย เราจึงชวยเต็มเม็ดเต็ม
หนวย สมบัติมีมากนอยบริสุทธิ์เต็มสวนๆ ไหลเขามาเรื่อยอยางน้ีละ นี่ก็อุนหนาฝาคั่งขึ้น
มาก ตามโรงพยาบาลตางๆ นี้ โถ ตึกมันนอยเมื่อไร สรางตึก พวกรถพวกราเครื่องไม
เครื่องมือโรงพยาบาล มิหนําซ้ําที่โรงพยาบาลซื้อขยายใหก็มี ซื้อขยายๆ ละเปนสวนมาก 
สวนซื้อหมดทั้งโรงมีแหงเดียว ยกโรงพยาบาลนี้ไปตั้งใหมเลยน่ีก็มี สวนที่โรงพยาบาล
ขยายสําหรับเครื่องไมเครื่องแพทย รถรา ตึก มีอยูเกล่ือนไปหมด นี่จากนํ้าใจพี่นอง
ทั้งหลายที่รักชาติ รักความเสียสละนั้นแล กระจายออกไปใหเปนประโยชน เปนความ
สะดวกแกพีน่องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรา 
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 (ณ หนูแกว ขออนุญาตถายรูปไปประกอบขอเขียนครับ) เอาถายก็ถาย มานี่มาถาย 
หนังสือพิมพไทยนี้ฉบับหนึ่งเปนหัวใจของชาตไิด เปนที่แนใจของชาติ ตายใจได เชื่อถือได
เลย เราไดชมเชยเสมอ พูดออกมาตามความสัตยความจริง ไมขัดแยงตอธรรม เราฟงดวย
ความเปนธรรมๆ เรียกวาหนังสือพิมพไทยเราควรสนับสนุน พี่นองทัง้หลายนะ 
หนังสือพิมพไทยเรานี้ละเปนหนังสือพิมพที่ไวใจไดเลย มาอานทีไรๆ เราจับใจทุกท ีคือไม
ขัดไมแยงกบัความจริงคือธรรม พูดอยางตรงไปตรงมา ผิดบอกวาผิด ถกูบอกวาถูก เปนที่
ตายใจไดคือหนังสือพิมพไทยนี้ละไดออกเสมอ  
 นี่ละภาษาธรรม อะไรเขากับธรรมไดเราก็ยอมรับทันที เชนอยางหนังสือพิมพไทยนี้
เขากันไดกับธรรมทีเดียว เปนที่เชื่อถอืของพี่นองทัง้หลายได ทานผูใดจะสนับสนุน
หนังสือพิมพไทยเราก็สนับสนุนคนดีอยางน้ีละ คนดีไดรับความสนับสนุนมีอานิสงสขึ้น
เร่ือย ไอคนชั่วมันเกล่ือนอยูแผนดิน  
 นี่เราพูดถึงเร่ืองทองคํา พี่นองทัง้หลายมีนิดมีหนอยมีเทาไรก็คอยแบงสันปนสวน
มาเพื่อหัวใจของชาติเรา คือทองคําในคลังหลวงขอใหไดเวลานี้ ถาหากวาไมไดเวลานี้จะไม
มีเวลานะ เราคิดหมดแลว คิดดูซิเมืองไทยเรามีมานานเทาไร ยังไมเห็นไดทองคําอะไรเปน
ชิ้นเปนอันเลย แตเวลาออกมาชวยชาตินี้ไดทองคําถึง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ฟงซินะ 
ทองคํา ๑๑ ตันเปนของนอยเมื่อไร แลว ๓๗ กิโลครึ่ง นี่ก็ปลีกยอย เปนประเภททองคาํน้ํา
ไหลซึม ได ๓๔ กิโลแลวเวลาน้ี นี่จะคอยไหลเขาไปๆ หนุนเขาไป  
 หลวงตาตายแลวก็จะไดหายหวง เดี๋ยวนี้ยังเปนหวงกับทองคําเพื่อพี่นองทั้งหลาย
อยูมากทีเดียว จึงขอใหพากันคิดอานไตรตรอง หลวงตาที่นําออกมาพูดกบัพี่นองทั้งหลาย
นี้พิจารณาเรียบรอยแลวนะ เทาที่ผานมานี้ไมเคยผิด เราพาดําเนินจุดใดๆ ไมเคยผิด 
เพราะเอาธรรมออกดําเนิน เราไมเอาอะไรมาเปนใหญยิ่งกวาธรรม ธรรมนี้ถูกตองแมนยํา 
อันนี้ลงมาจุดสุดทายก็คอืทองคําของเราเปนจุดที่ตายใจไดของพี่นองทั้งหลาย จึงไดขอ
บณิฑบาต แลวผสมผเสกันไปกับคําออดคําออนไปเรื่อยๆ มันก็ไดมาเรื่อยๆ นะ  
 เดี๋ยวนี้ทองคําประเภทน้ําไหลซึมไดถงึ ๓๔ กิโล จากเรามอบเรียบรอยแลวนะ เวลา
นี้ทองคําประเภทน้ําไหลซึมไดถึง ๓๔ กิโลแลว มันจะไดไปเรื่อยๆ อยางน้ีละ คอยหนุนเขา
ไปๆ เปนโอกาสเหมาะสมที่สุดที่เราจะไดทองคําเขาสูคลังหลวงของเราในคราวนี้ ถาหยุดนี้
แลวจะไมได คิดดูตัง้แตผานมาแลวไดที่ไหนไมเคยมี แตพอเราออกชวยชาติดวยความ
พรอมเพรียงกัน ทองคําเราไดตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง เขาสูคลังหลวงเรียบรอยแลว ทีนี้
เราจะหยุดกึกเสียทีเดียวทั้งๆ ที่ทองคําในคลังหลวงของเรายังบกบางอยูมากก็ไมเหมาะสม  
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 จึงขอใหพี่นองทัง้หลายพิจารณาใหเปนประเภทน้ําไหลซึมเขาไปๆ เปนโอกาสอัน
เหมาะสมแลวในคราวนี้ หลวงตากําลังเปนผูนําพี่นองทั้งหลายอยู หลวงตาไมไดแนนอนนะ 
ตายเมื่อไรกไ็ดอยูกับลมหายใจ แตความเปนหวงพี่นองทั้งหลายเปนหวงตลอดเวลา พูดนี้
ดวยความเปนหวงพี่นองชาวไทยเรานะ จะใหเปนหวงเรา เราบอกตรงๆ เราบอกเราไมม ี
ความตายกับความเปนอยูของเรามีน้ําหนักเทากัน ที่เรามีน้ําหนักทางความเปนอยูมากกวา
ความตายนี้ก็เพราะเปนหวงพี่นองทัง้หลายเรานั่นเอง  
 จึงไดขอบิณฑบาตวิงวอนแกมออดออนเกี่ยวกับเรื่องทองคํานี้ตลอดมา ถาไดอันนี้
พอสมควรเราก็เรียกวาตายหลับตาไปไดเลยไมเปนหวงเปนใย เดี๋ยวนี้ตายก็เรียกวาแบบตา
คาง หลับตายังไมลงนะเดี๋ยวนี้ มาปดตาหลวงตาดวยทองคําดวยนะ สําหรับดอลลารก็ได
เรียนพี่นองทั้งหลายทราบแลว คือทางธรรมนี้พูดยังไงเปนอยางน้ันไมเปนอื่น สําหรับ
ทองคํานี้รอยทั้งรอยตลอดไป จะมมีากมีนอยจะเขาหมดเลย ไมมีชิ้นเหลือ สวนดอลลารนี้
เราไดเขาเรียบรอยแลว  
 ทีนี้หมุนมาทางเงินไทย เงินไทยนี้ก็ไดมาจากการเทศนาวาการในที่ตางๆ ในการ
ชวยชาติ แตเวลานี้ยุติลงไปแลวในการเทศนาวาการ จตุปจจัยไทยทานที่เคยไดในนั้นมา
ชวยพี่นองทัง้หลายหมดไป ทีนีก้็มีตัง้แตปจจัยที่เขาถวายตามอัธยาศัย เขาถวายมา
ธรรมดาๆ เอาประเภทนี้ละออกชวยชาติเวลานี้ ไมพอ เพราะฉะนั้นจึงตองไปเดอืดรอนถึง
ดอลลารนะ เวลานี้ดอลลารจะไมเขาคลังหลวง เราจะหมุนมาทางเงินไทย ชวยเงินไทยเพื่อ
ชวยโลกตอไป กรุณาทราบตามนี้ หลวงตาพูดคาํไหนจะไมเคล่ือนคลาด พูดเปนคําสัตยคํา
จริงทุกอยาง จึงเรียกวาภาษาธรรม ตายใจไดเลย 
 ทองคํานั้นแนใจตลอดไปเลย มีเทาไรเปนอันวาเขาหมดๆ ทองคํานะ สวนดอลลาร
เดี๋ยวนี้ก็เรียนใหทราบแลววาไมแนนอน หากวามีมากเราก็จะหมุนเขาคลังหลวงอยู แตนี้
มันไมมีมาก เพราะเงินสดเรามีนอยมาก ผูที่มาติดขอความชวยเหลือนี้ แหม วันหนึ่งๆ 
ไมไดลดลงนะ การชวยชาติของเราหยุดลงไปแลว แตการขอรองความชวยเหลือนี้ไมได
หยุด มีทุกทศิทุกทาง กีป่ระเภท บางทีเราคาดไมถึงก็มี เขามาขอเรา เราไมเคยคาดไวเลยก็
มีเขาก็มาขอ อยางน้ันแหละ  
 แลวติดหนี้นะ ฟงนะพีน่องทั้งหลาย เคยเห็นไหมหลวงตาองคนี้ที่คนทัว่ประเทศ
ไทยเรานี้ เขาอยากจะพดูเปนเสียงเดียวกัน นอกจากผูที่อยูใกลชิดติดพนักับเรา รูเร่ืองของ
เราไดดี จะไมคิด จะไมพูด อยางทีว่าหลวงตาบัวเปนมหาเศรษฐี เพราะคนเคารพนับถือ
มาก เขาถวายปจจัยอะไรๆ มาก็เห็นทั่วหนากัน วันนี้ไดเทาไรๆ เห็นทั่วหนากัน เขาจะไมวา
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หลวงตาเปนมหาเศรษฐีไดยังไง นี่เห็นชัดเจนเวลาเขา แตเวลาออก ฟงนะ เวลาออกเชค็ใบ
หนึ่งหลายแสนหลายลาน จายตลอดๆ เขาไมเห็น  
 อันนี้ละเวลาออก ออกเงยีบๆ เวลาเขามาเปดเผยหมด เวลาออก ออกแบบเงียบๆ 
เช็คใบหนึ่งหลายแสนบาท หลายลานออกอยูตลอดดวยความจําเปนจายทางนูนทางนี้ เชน
ตึกกี่หลังๆ จายงวดนั้นงวดนี้ๆ มาขอเราจายเงินสด เช็คอะไรก็แลวแต จายอยูตลอดอยาง
นี้เขาไมเห็น อันนี้ไมเห็น เขาก็เหมาเอาแตหลวงตาบัวเปนเศรษฐี เศรษฐีตายอะไร หลวง
ตาบัวติดหนี้เขามาเรื่อยๆ ติดหนี้นะนี่ หลวงตาบัวเศรษฐีนี้ติดหนี้เร่ือย เหตุที่จะตดิเพราะ
อะไร ถาธรรมดานี้ไมติด  
 เรากําหนดกฎเกณฑไวตึกหลังใดๆ เราคํานวณไวเงินในบัญชีนั้นเรากําหนดไว
เรียบรอยๆ ทีนี้อยูๆ ที่นอกบัญชีมันก็มี เฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือแพทย นีสํ่าคัญ เครื่องมือ
แพทยมีความจําเปนสําหรับคนไขมาก ตกลงเราก็ไมมีเงิน มกี็ไมพอทํายงัไง ทีนี้เครื่องมอื
แพทยมีความจําเปนตอคนไขจํานวนมากมาย มนี้ําหนักมากกวาการติดหนี้ ตกลงก็เอา นี่ที่
ติดหนี้นะ เอาเอาเลย เงินนี้หาไดไมเปนไร คนเจ็บคนไขไดปวยนี้อยูกบัเครื่องมืออยาง
เดียว ไมมีอยางอื่นเปนเครื่องแกไข เอานี้แกไข เอาติด น่ีละที่วาติดหนี้เร่ือย ติดเรื่อยนะ 
สวนมากมีแตเครื่องมือแพทย อยางอืน่ไมติด ที่เรากําหนดอะไรๆ ไวเรียบรอยทุกอยาง ไม
เคยติด แตเร่ืองเครื่องมอืแพทยนี้เอาเร่ือยละ ติดเรื่อย  
 นี่กรุณาพี่นองทั้งหลายทราบ วาพระที่มีคนเคารพนับถือมาก อยางหลวงตาบัวนี้พูด
ไดเลยวามีคนเคารพนับถือมาก จะพูดวาทั่วประเทศไทยกไ็ด เขาจะวาหลวงตาบัวเปนมหา
เศรษฐีเงินนี้ไมผิดในคําพูด และความสําคัญ ความเขาใจของเขาไมผิด แตความจริงน้ันผิด 
เขาใจไหม ความจริงผิดยังไง เวลาเขามาบริจาคอยางน้ี มีเทาไรไหลเขามา เห็นทั่วหนากัน
ใชไหมละ บทเวลามันออกละซิทีนี้เขาไมเห็น เช็คใบหนึ่งๆ แลวจายที่ไหนตอที่ไหนบางเช็ค
ใบหนึ่ง เปนหลายๆ แสนหลายๆ ลานจายตลอดๆ นี่เขาไมเห็นอันนี้ละ จนกระทั่งเจาของ
ไปติดหนี้เขาก็ไมเห็น เขาก็มาเหมาหลวงตาบัวเปนเศรษฐีๆ เขาใจไหมละ นี่ละเรื่องราว
เปนอยางน้ี  
 ความจริงขอใหทานทั้งหลายทราบเสียวา ไมมีใครจนยิ่งกวาหลวงตาบัว บรรดาครู
บาอาจารยที่มีคนเคารพนับถือมากกลับมาเปนคนจนอยางเรานี้ไมเคยเห็น ความจนนี้เรา
จนสมบัติเงินทองที่จะเอามาชวยเหลือพี่นอง แตเราไมจนน้ําใจ น้ําใจเต็มไปดวยเมตตา อัน
นี้ไมจน อันนี้เองละที่โกยเงินออกไปชวยพี่นองทัง้หลายตลอดมา กรุณาทราบกันไวอยางน้ี 
เวลานี้เราก็ยังเปนหวงในทองคํา ก็กรุณาทราบทั่วหนากัน หลวงตาคิดอานเต็มเหนี่ยวแลว



 ๕

จึงไดระบายออกมา จะระบายออกมากับใครนอกจากพี่นองทัง้หลายเราเทานี้ ระบาย
ออกมาเพื่อใหชวยกันคิดอานไตรตรอง แลวคอยขยายออกไปๆ ชวยกันไปเรื่อยๆ ทองคาํ
เราก็จะหนาแนนมั่นคงขึ้น 
 ถาทองคํามีเขาคลังหลวงมากแลว การไปมาหาสู การซื้อการขายติดตอประเทศ
ตางๆ ของเรานี้สะดวกนะ ทองคํานี้ยันไวเลย รับรอง ติดหนี้ก็ติด ทองคําเราเปนเคร่ือง
ยืนยันแลวเขาก็ไวใจ เขาเชื่อถือ นี่ละเราจึงตองพยายามหาทองคําเอาไวใหเปนขอยืนยัน 
เปนที่แนใจ วันนี้ก็ไมพูดอะไรมากละ พูดเพียงเทานี้พูดถึงเร่ืองทองคําเปนของสําคัญมาก 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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