๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
เมื่อเชาวันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

เปนความชอบธรรม ไมใหพูดไดอยางไร
หลวงพอสังวาลยทานทําประโยชนใหโลกขนาดไหน ทานทําประโยชนใหโลก
มากที่สุดเลย ประหนึ่งวาเปนแขนซายของเรา ทานชวยจริงๆ จังๆ ประหนึ่งวาเราเปน
แขนขวา ทานเปนแขนซาย ชวยกันเต็มเหนี่ยวๆ หาไดที่ไหนพระอยางนี้ เอาเอาไป เอา
ทานไปกราบ เปนมงคลทัง้ นั้น กราบมงคลมหามงคล
(ลูกศิษยอานหนังสือของแพทยหญิงกาญจนชนก พานิช ซึ่งเปนเจาภาพสถานี
วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดเพชรบุรี กราบนิมนตหลวงตาเมตตาไปรับผาปา
สงเคราะหโลก ณ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘นี้ ซึ่งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดเพชรบุรีนี้
ออกอากาศดวยระบบ FM 90.5 MHz ระหวางเวลา ๐๕.๐๐น.-๒๓.๐๐ น. ทุกวัน)
มาคราวนี้ก็ดูเหมือนไดทองคําหลายกิโลอยูนะ ที่ผานมาแลวดูวา ๖ กิโล ที่เรามา
คราวนี้ ทองคําวันที่ ๒๐ เชาวันนี้ได ๒๑ บาท ๔๙ สตางค เฉพาะเชาวันนี้ นี่กําลังจะถึง
๒๐๐ กิโลแลว ทองคําประเภทน้ําไหลซึมได ๑๙๖ กิโลแลว เราเปนกังวลมากกับคลัง
หลวงของเรา เพราะฉะนั้นจึงตองรบกวนบรรดาพี่นองทั้งหลายเพื่อใหเขาจุดนี้ ใหหนุน
ขึ้น ทองคําเปนสิ่งสําคัญมากตอชาติไทยของเรา ไมวาชาติไหนทั่วโลกถือทองคําเปน
หลักเกณฑ ยอมรับกันทั่วโลก
เพราะฉะนั้นเมืองไทยเราก็ควรจะใหไดทองคําพอสมควร นี่ยังรูสึกวานอยไปอยู
เพราะฉะนั้นเราจึงเปนกังวลตลอดมา ตั้งแตวันเราเขาไปดูทองคําแลว วันแรกตั้งแตไป
ดูมาแลวประกาศกองออกมาเลยเชียว คือวันนั้นเปนวันที่ไปมอบทองคําและดอลลาร ที่
ธนาคารชาติหรืออะไร พอเสร็จแลวหัวหนาคลังหลวงละมานิมนตเราเองเลย นิมนตเขา
ไปดูทองคํา
ทานก็คงหวังวานี่ตนเหตุที่จะไดทองคําตอไป
ทานคงคิดอยางนั้น
เพราะฉะนั้นจึงตองนิมนตเราเขาไป
เราเขาไปเราก็ไปดูละเอียดถี่ถวน ออกมาเราไปถามกันโดยเฉพาะ ทองคําได
ฝากไวประเทศไหนบางๆ เราก็ถาม เพราะการเกี่ยวโยงกันเรื่องหนี้เรื่องสิน การคาการ
ขายระหวางประเทศตองมีหนี้สิน มีเครื่องประกันกัน เราคิด เราถามก็ถกู เปงเลย เมือง
นั้นไวเทานั้น เมืองนั้นไวเทานั้น แลวเมืองไทยของเราละมีเทาไรเวลานี้ มีเทานั้น ใจเรา
หายแลวนะ เพราะฉะนั้นเวลาออกมาจึงประกาศลั่นตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ไมหยุด
เพื่อจะใหไดทองคําหนุน นี่ก็ไดหนุนขึ้นมากแลว

๒
การชวยชาติคราวนี้ก็ไดทองคําเขาสูคลังหลวงของเรา ๑๑ ตัน นูนของเลนเมื่อไร
๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลครึ่ง นี่เขาเรียบรอยแลว เดี๋ยวนี้กําลังเปนประเภทน้ําไหลซึม คอย
ซึมเขาไป ก็ได ๑๙๖ กิโลแลว กําลังเขา เขาไปเรื่อยๆ เราเปนหวงเปนใยกับคลังหลวง
ซึ่งเปนหัวใจของชาติไทยเรา จึงไดพยายาม ถาควรจะเปนไปไดอยางไรเราจะพยายาม
ใหเปนไปๆ เวลาอยูในฐานที่พอตะเกียกตะกายไดอยู เราจะพาพี่นองทัง้ หลาย
ตะเกียกตะกายหาเพื่อสวนรวม
เรากวานเขาเพื่อสวนรวม ไมมีรั่วไหลแตกซึมไปไหน นี่ซิเราถึงไดวาใหวงรัฐบาล
ทางนั้นขนออกๆ ไปถลุงไหนๆ ไมทราบ คนนี้พยายามขนเขาตลอดเวลา ไมเคยรั่วไหล
ไปไหนเลยสําหรับเราเปนผูนํา นี้ธรรมฟงเอาซิ ธรรมเปนผูนําตายใจไดไหมพี่นองชาว
ไทยเรา ใหกิเลสเปนผูนํานี่เงินในคลังหลวงชาติไทยของเราจะไมมีเหลือแลวนะ เอาไป
ถลุงทางนูนถลุงทางนี้ ที่เขาประกาศความเสียหายในสมบัติของชาติเขา ก็จะมาบีบปาก
เขา จะมาเก็บเขา จะมาฆาเขา เราก็ออกตานทันทีเลย เขาทํานี้ถูกตองแลว ตัวเปนโจร
เอาของเขาไปถลุงแลวยังจะไมใหเขาพูดไดเหรอ ผิดสองชั้นสามชั้น วาอยางนั้นเลยเรา
เอาพูด พูดไดเลย
อยางคุณสนธิพูดอยูทุกวันนี้ ก็ออกจากเราเปนเครื่องหนุนกัน ทางนั้นก็ออก เรา
ก็หนุนเลย เพราะเปนความชอบธรรมจะไมใหพูดไดอยางไร คนหนึ่งเอาไปถลุงเสีย
พอแลว ยังจะไมใหพูดถึงเรื่องความเสียหายของชาติ ทั้งๆ ทีต่ ัวเองเปนมหาโจร เขามา
เอาชาติบานเมือง ตับปอดประชาชนจะไมมีเหลือเลย เมื่อเขาพูดถึงเรื่องความเสียหาย
แหงสมบัติของชาติของเราในนามคนทั้งชาติทําไมเขาพูดไมได จะมาทําวิธีตางๆ ทุกสิง่
ทุกอยาง ฟองรองบาง จะเก็บจะฆาบางอะไรบาง เราเปดออกรับเลย เอาหลวงตาบัว
ตายแทนไดเลย บอก ความจริงเปนความจริงวันยังค่ํา ไมผิดนะ
ใหประกาศไดเลย อยางคุณสนธิประกาศอยูนั้นนะ ก็ประกาศในนามของคนทั้ง
ประเทศที่เสียหายดวยกัน ทั้งประเทศมันเสียหายดวยกัน ใครเอาไปถลุงเงินเหลานี้มัน
เอาไปไหน นี่ซีที่มันขัดกันกับธรรม ที่นําพี่นองทัง้ หลายเราไมเคยแตะ ฟงซิ มันเขากัน
ไดไหม โลกกับธรรมเปนอยางนี้ ธรรมสะอาดสะอานตลอดเลย มีเทาไรพี่นองทัง้ หลาย
บริจาคมานี้ แมบาทเดียวไมเคยมีในจิตของเราที่มัวหมองอยางนั้นไมมีเลย สะอาดอยู
ตลอด
เราจะคิดอานอะไรตออะไรเราจะตองพิจารณาในใจของเรากอน
เมื่อใจเปน
ธรรมลวนๆ แลว อะไรถาขัดกับธรรมนี้ปดทันทีๆ เลย เมื่อถูกตองแลวก็นําออกๆ จะ
หมดมากนอยก็ตามขอใหออกดวยความเปนธรรมๆ อยางชวยโลกนี้เงินสักเทาไรพี่นอง
ทั้งหลายบริจาคมาเปนพันเปนหมื่นๆ ลาน ออกชวยชาติพนี่ องทั้งหลายทั่วไปหมด ไม

๓
ไดมาหาเรา เราไมเอา เราบอก เราชวยชาติดวยความเมตตาสงสารลวนๆ เราจึงทําเต็ม
เม็ดเต็มหนวยแหงความสงสารของเรา
อยางเมื่อวานเห็นไหม มานี่เขาตาบอด มาขอความชวยเหลือจากเรา วาไมมีเงิน
คาผาตา ผาแลวจะเห็นไหม บอกวาเห็น เห็นเอาใหเลย ถาผาไมเห็นไมให มันมีเหตุผล
อะไร ผาไมเห็นแตไปผาเกิดประโยชนอะไร นี่วาผาเห็นแลวให อยางเมื่อวานนี้ก็ใหไป
แลว พี่นองทั้งหลายก็เห็นทั่วหนากัน นี่ละเงินทั้งหลายอยางนี้ละ อยางที่เห็นนี่ละ ที่เอา
มาใหอยางนี้ละ ไมวาที่ไหนๆ จําเปน อยาวาแตตาที่อื่นที่ใดเหมือนกันหมด เราใหเต็ม
กําลังความสามารถ เพราะอํานาจเมตตามันครอบอยูแลว มีเทาไรปดออกๆ เพื่อ
สงเคราะหโลก
เราจึงอบอุนในใจของเรา สมชื่อสมนามวาเราปฏิบัติธรรมมาตั้งแตตนจนกระทั่ง
ถึงไดนําพี่นองทัง้ หลายนี้ ธรรมเปนที่พอใจในหัวใจของเรา ธรรมพาออกแสดงจึงไมมี
มลทินมัวหมองเลย มีแตความสวางจาๆ เพราะฉะนั้นจึงขัดกันกับโลกละซิ มีเทาไรเอา
ไปถลุงหมดๆ มันขัดกันจะไมใหพูดไดอยางไร ก็คนหนึ่งขนเขาไป คนหนึ่งขนออก ขน
ออกเพื่อฟนเพื่อไฟ ไปเผาไหมแหลกหมด คนหนึ่งขนเพื่อสงเสริมชาติของเราใหมี
ความแนนหนามั่นคง แตคนหนึ่งเอาไปถลุง มันก็เอากันบางละซิ จะใหวาอยางไร
เรานี้สุดหัวใจเราแลวที่ชวยพี่นองทั้งหลายนะ เราไมมีเลย อะไรที่จะมีในหัวใจ
ของเรามีไมได เราบอก เพราะใจนี้พูดใหชัดเจนก็ประกาศมาหลายครั้งแลว จิตใจนี้
บริสุทธิ์เต็มที่แลว เราไมหาอะไรอีกแลว คําวาพอในหัวใจอันนี้พอดวยความเลิศเลอ
ไมใชพอธรรมดา สิ่งเหลานั้นไมไดเลิศเลอ จะเอามาทําลายสิ่งเลิศเลอใหเสียไปไดเหรอ
ทําลายไมได วางั้นเลย มีเทาไรปดออกๆ ชวยชาติก็ชว ยดวยความบริสุทธิ์ใจ เราชวย
เต็มเม็ดเต็มหนวย
ในชาตินี้ก็มีคราวนี้ละคราวที่ชวยพี่นองทัง้ หลาย เรียกวาสละเต็มที่ ทางดานวัตถุ
มีเทาไรก็ชวยเต็มกําลังความสามารถ นี่เราก็ไดพูดทีอ่ อกมาจากความคิดเต็มหัวใจแลว
ไมผิด ความคิดนี้ก็ไมผดิ คราวชวยชาติคราวนี้โลกทั้งหลายจะมองแตวัตถุวาจะไดวัตถุ
เงินทองขาวของเขาสูชาติไทยของเรา นี้เปนความเห็นของโลก จะพูดวาทั่วประเทศไทย
ก็ไมนาจะผิดไป แตความคิดของเราวัตถุนี้เพียงเล็กนอย สวนธรรมที่จะไปตามวัตถุนี้
การเทศนาวาการธรรมจะกระจายออกไปสูหัวใจของประชาชนนี้จะมีน้ําหนักมาก มีคา
มาก คราวนี้ธรรมจะไดออกสูโลก แลวเวลานี้ออกไหมละ ธรรมของหลวงตาบัวเทศนทั่ว
ประเทศไทย มิหนําซ้ํายังออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยอีกเหมือนกัน
นี่ละธรรม ธรรมไมจบไมสิ้นนะ กระจายเขาสูหัวใจ ใจนี้เหมือนกับวาไฟเผาอยู
ตลอดเวลา น้ําสาดลงไป เมื่อไดธรรมเขาสูใจเหมือนกับน้ําดับไฟๆ คนเราก็ตองรูจักดี

๔
จักชั่ว
ผิดถูกชั่วดี
แลวพยายามแกไขไปตามอรรถตามธรรมที่ไดยินไดฟง มา
ผลประโยชนก็เกิดขึ้นจากจิตใจ เมื่อใจดีแลวทุกสิ่งทุกอยางจะดีไปตามๆ กัน ถาใจเลว
เสียอยางเดียวเลวหมด โลกนี้ไมมีความหมายนะ เพราะฉะนั้นจึงตองบํารุงใจดวยอรรถ
ดวยธรรม คือความถูกตองดีงามเรียบรอยแลว ใหนําไปปฏิบัตินะบรรดาพี่นองทัง้ หลาย
นี่ไดยันในหัวใจเจาของ ไมไดยนั ที่ไหน เอาหัวใจเจาของมายัน
ตั้งแตไปปฏิบัติลมลุกคลุกคลาน เราก็เคยพูดแลว ประวัติยอของหลวงตาบัว
เคยพูดใหฟงก็เพื่อเปนคติ ไมใชเพือ่ โออวดนะ ทีแรกมันจะไมบวช จนกระทั่งพอกับแม
น้ําตารวง เสียใจที่วาลูกชายคนนี้ลูกทั้งบานมีเทาไร ไมไดอาศัยมันละเหลานั้นๆ นั่นพอ
เวลาจะยกขึ้น ยกขึ้นเพื่อจะทุมลง เราก็ไมลมื ลูกกูกม็ ีมากมีหลายคนกูไมหวังพึ่งมัน
อะไรละ มีแตไอบัวนี้ละ ไอนี่ถาลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได บอกงัน้ เลย ยกขึ้นนี่
ยกเพื่อจะทุม ไมใชยกยอนะ ยกเพื่อจะทุม วาอะไรๆ นี้ถาลงมันไดทําแลวกูสูมันไมได
แตเวลาจะขอใหมันบวชนี้มันหูหนวกตาบอดเฉยเลย นี่เวลากูตายแลวถาไอนี้มัน
ไมลากกูขึ้นนรกไดดวยการบวชของมันแลวกูตองจมตลอดไปเลย กูหวังอาศัยลูกคนนี้
มันก็ไมไดหนาไดหลัง หูหนวกตาบอด เฉย กูตายแลวคงไมมีหวังขึ้นจากนรกแหละ วา
อยางนั้นนะ จะจมในนรก ถาไอนี้มันลากกูขึ้นจากนรกไมได พอวาอยางนั้นน้ําตาพอรวง
เลย สะดุดปงเลยเชียวนะ สะดุดอยางแรงทีเดียวไมใชธรรมดา เรื่องราวทั้งหลายที่ของ
นั้นเกาะนี้อยูพังหมดเลย น้ําตาของพอกับแม น้ําตาพอรวง แมเห็นพอน้ําตารวงแมก็
รวง
เราดีดผึงเลย คิดอยูสามวันเต็ม มัดเจาของนะ ทุกสิ่งทุกอยางโลกเขาทําได เราก็
ทําไดเชนเดียวกับโลกเต็มกําลังของเรา แตทําไมใหบวช บรรดาประชาชนทั่วประเทศ
ไทยซึ่งเปนชาวพุทธเขาบวชกันทั่วโลกทั่วดินแดน เขาบวชไดเขาสึกได บางองคเปน
สมภารเจาวัดอยูจนกระทั่งวันตาย ทานเสียหายอะไร แลวทําไมเราทําไมได เราบวช
ไมได นั่นซิมัดเรา ทานทําสิ่งเหลานั้นโลกทั้งหลายก็ทําได เราทําได บวชนี้โลกเขาทําได
ทําไมเราทําไมไดวะ จากนั้นตองบวช ขึ้นเลย ตัดสินใจปงเลย
นี่ละพูดใหพนี่ องทั้งหลายฟง เริ่มตนของเราที่สรางความดีนะ ไปคิดอยูส ามวัน
คิดมัดเจาของ ไมใหมันออกชองไหนไดเลย จะใหบวชโดยถายเดียวเทานั้น ลงใจไมมีที่
อื่น ที่จะคัดคานไดแลวมา มาหาแมละที่นี่ ธรรมดาลูกมันติดแมนะ ไมวาผูชายผูหญิง
เพราะแมอยูกับบานกับเรือน แตกอนพอไปทํางานนอกบานแมอยูติดบาน ทุกวันนี้ไป
ไดทั้งผูหญิงผูชาย ทั้งพอทั้งแม สมัยนั้นแมอยูเฝาบาน เราพอเจาของลงแลวก็มาขูแม
ละซิ ไมใชมาหมอบนะ มาขูแม นี่วาจะใหบวชนั้นทีนี้จะบวชใหแลวนะ บวชแลวอยาก
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สึกเมื่อไรก็ได ใครจะมาหามใหอยูเทานั้นเดือนเทานี้ปไมบวช ถาวาบวชแลวจะสึก
เมื่อไรก็ไดนจี้ ะบวชให
แมก็ฉลาดกวาลูก ยกมือสาธุขึ้น เออ ลูกไปบวชแลว พอไปบวชเสร็จแลวออกมา
หนาโบสถนั้นลูกจะสึกเสียแมก็ไมวา แมอยากเห็นผาเหลืองเวลาลูกบวช แลวใครจะมา
สึกไดตอ หนาคนมากๆ ไปบวชจํานวนนอยเมื่อไร คนเต็มวัดเต็มวา วัดโยธานิมิตร แลว
ใครจะไปสึกได ถาไปทําอยางนั้นก็ไมบวชเสียดีกวาใชไหมละ บวชแลวออกมาสึกตอ
หนา แมก็รูมันจะทําไดอยางไร เราก็ตกลงติดปญหาแม สึกเมื่อไรก็ได เอา ถาอยางนั้น
บวช มันจึงเรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้แหละ
บวชแลวก็เอาจริงเอาจังทุกสิ่งทุกอยาง จริงจังตามนิสัยเดิม เพราะนิสัยเราไม
เหลาะแหละ พูดจริงๆ แมเพื่อนฝูงทีโ่ กโรโกโสไมคบๆ ๆ จะคบแตเพื่อนที่แนใจ เวลา
ไปบวชก็ปฏิบัติตนเรื่อยมาๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ มีแตสรางความดีตลอดมาตั้งแตวัน
บวชจนกระทั่งบัดนี้ แลวความดีทั้งหลายมีหรือไมมี พิจารณาซิ เราก็สรางความดีตั้งแต
วันบวช ความดีก็เดนๆ มีความอบอุนในตัวเอง ไมมีความเดือดรอนอะไร วาจะเปน
ความเสียหายแกการประพฤติพรหมจรรยในการบวชของเราไมมี
เราก็ปฏิบัติมา
จนกระทั่งปจจุบันนี้พอ
นี่ละผลแหงความดีงามเราหาไดเต็มเหนี่ยวแลวพอ ไมตอ งหาอีกแลว เราพูด
จริงๆ เราไมหาอะไร หาบุญเราก็ไมหา หาบาปเราก็ไมหา ดวยเจตนาเราก็ไมมี แต
ความเมตตาครอบไปหมด ทําไดความดีทั้งหลายดวยอํานาจแหงความเมตตาพาใหทํา
จะหวังบุญหวังกุศลเพื่อไปสวรรค-นิพพานเราไมหวัง เราบอกจริงๆ เราไมมีอะไรหวัง
แลว พอในหัวใจของเรา เมื่อพอแลวก็กระจายออกไปดวยความเมตตา
ดังที่ชวยพี่นอ งทัง้ หลายเวลานี้ชว ยดวยความเมตตาลวนๆ สมบัติเงินทองขาว
ของมีมากนอยมาเราไมเอา ปดตลอดเลย ปดออกชวยชาติบานเมือง ที่ไหนขัดของยุง
เหยิงชวยตลอด ตลอดมาอยางนี้ สําหรับเราเองเราบอกวาเราพอ นี้ละการปฏิบัติธรรม
เมื่อเต็มที่แลวพอ บาปก็ไมหวัง บุญก็ไมหวัง คําวาบาปวาบุญอยูในขั้นสมมุติ ที่เลยบาป
เลยบุญไปนั้นคืออะไร นัน้ ละธรรมชาติที่เลิศเลอ เราพอแลวเราไดธรรมชาตินั้นมาครอง
ใจ เราจึงไมเอาอะไร ทําแตประโยชนใหโลกดวยความเมตตาสงสารทั้งนั้นเรื่อยมา
การดีดการดิ้นทุกวันนี้เราหนักมากอยู แตดีดดิ้นก็ดีดดิ้นเพื่อโลกเพื่อสงสาร จะ
มาดีดดิ้นเพือ่ เราไมมี มีแตดีดดิ้นเพือ่ โลกสงสาร ไดมาเทาไรๆ เอามาก็เพื่อประโยชน
แกโลกทั้งนัน้ นี้เราทําเต็มที่ รวมลงไปแลวสมบัติเงินทองก็เขาสูคลังหลวง และกระจาย
ออกไปสูสวนรวมดวยความบริสุทธิ์ใจของเรา ไมมีความรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย แลว
ก็มาเห็น อยูๆ รัฐบาลเราปจจุบันนี้แหละ เงินมีเทาไรๆ โกยไปหมด ไมทราบวาโกยไป
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ที่ไหนตอทีไ่ หนบาง จนนับไมถวน มีแตโกยแบบเดียว โกยแบบเดียวดวยกัน ไปหมด
จนกระทั่งจะไมมีเงินเหลือในคลังหลวง ตับปอดประชาชนมีเทาไรขนเขาไปคลังหลวง
เอาไปสะแตกกันหมด จนไมมีอะไรเหลือ
จะไมใหพูดไดอยางไร คนเรามีหูมีตามีจิตมีใจตองคิดไดพดู ได มันเสียหายที่
ตรงไหน ผูทาํ ชั่วตางหากเสียหาย ผูเอาเงินไปถลุงเปนผูเสียหาย ผูพูดความเสียหายของ
ตนเพื่อชาติบานเมืองทั้งหลายไดรูเนื้อรูตัว วาเราเสียหายไปเพราะเหตุผลกลไกอะไร
เทานี้เสียไปที่ไหน นั้นละจึงพูดได อยางคุณสนธิพูดนี้ถกู ตองทุกอยาง คุณสนธิพูดใน
นามของชาติ ชาติเรากระเทือนไปหมด คุณสนธิพูดอันเดียวกระเทือนทั่วประเทศไทย
เพราะไดรับความเสียหายเหมือนกันหมด
คุณสนธิออกมาพูดถึงเรื่องความเสียหายของชาติไทยเรา จึงไมมีความเสียหาย
ประการใดเลย เปนความถูกตองในความรับผิดชอบในสมบัติของตนแหงคนทั้งชาติ
เปนผูอารักขามาและกระจายออกไป สละออกไปเพื่อสวนรวม ใหเปนประโยชนแกสวน
ใหญ มันกลับเอาไปถลุงเอาไฟเผาไปเสียแหลกหมด เขาก็วาละซี เขาเปนเจาของของ
สมบัติ คนทั้งชาติเปนเจาของของชาติไทยทัง้ นั้น คนหนึ่งพูดออกมาในนามของ
ชาติ จากความเสียหายที่เปนมานั้นจะเสียหายไปที่ตรงไหน
นี่ละเรื่องราวมันเปนอยางนี้ ใหพี่นองทั้งหลายจําเอา ธรรมนําโลกเปนอยางนี้
โลกนําโลกนําเพื่อลมจม ธรรมนําโลกนําเพื่อความเจริญรุงเรืองแนนหนามั่นคง อยางที่
เราทํามานี้เราพูดยืนยันไดเลยวา เราบริสุทธิ์รอยเปอรเซ็นต เราไมมีอะไรเลย เราจึงพูด
ไดเต็มปาก สมบัติมีมากนอยขนเขาไป ไดที่ไหนเหลานี้เหมือนกันนะ ออกชวย
สวนรวมๆ ทั้งนั้น เราไมเคยสนใจจะเอา เราทําดวยความบริสุทธิ์ใจ
นี้ละธรรมนําพี่นองทัง้ หลายใหความรมเย็นเปนสุข ไมมีระแคะระคาย เชนวา
หลวงตาบัวเอาเงินจากพี่นองทั้งหลายไปเทานั้นเทานี้ เทานี้หมื่น เทานี้แสนลาน เอาไป
ไวที่ไหน ชี้ลงไปตรงนั้นๆ เอาไวที่นั่นๆ เชนอยางโรงพยาบาลนี้ ไปเพียงวันหนึ่งไป
ตรวจดูผลประโยชนและตรวจดูรายจายของเรา ที่ไปจายโรงพยาบาลโรงหนึ่งเทาไรๆ
ไปกี่โรง ตั้งสองรอยกวาโรง ฟงซิ โรงร่ําโรงเรียน สถานสงเคราะห ที่ราชการตางๆ ทั่ว
ประเทศไทย มีแตเงินของพี่นองทัง้ หลายเฉลี่ยเผื่อแผเพื่อชาติของตนทัง้ นั้น ไมได
รั่วไหลแตกซึมไปไหน เราจึงพูดไดเต็มปากของเราวาเราบริสุทธิ์ เอาละวันนี้พูดเพียง
เทานี้
ทองคําตัง้ แตวันที่ ๗ ที่เรามาถึงสวนแสงธรรมนี้ จนกระทั่งถึงเชาวันนี้ ได
ทองคํา ๗ กิโล ๓ บาท ๒๗ สตางค นี่จะเขาคลังหลวงทั้งนั้นไมไปไหน เขาคลังหลวง
ตลอดๆ มานี่ก็ไดถงึ ๗ กิโลแลว กวาจะกลับจะไดเพิ่มขึ้นไปอีกนะ
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

