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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

พิมพไทยเชื่อถือได 
 

 (คุณอาจากกรุงเทพถวายทอง ๓๐ บาทเจาคะ) เอาละพอใจๆ อันนี้อีก ๑ บาท 
เปน ๓๑ บาทแลว วันนี้ไดทองคํา ๓๑ บาทแลว เรามีหวังอยูที่จะไดทองไหลซึมเขามาสู
คลังหลวงของเรา ซึ่งเวลานี้ยังขาดอยูมาก เพราะฉะนั้นจึงไมแลว ตองหารบกวนพี่นอง
ทั้งหลาย เพื่อจะคอยใหซึมเขาคลังหลวงของเราพอจะไดเตม็ตื้นขึ้นมา คิดดูหัวหนาคลัง
หลวงยังนิมนตเราเขาไปดูคลงัหลวง เขามีความมุงหมายยังไงเราทราบทันที ไปดมูันก็เปน
จริงๆ ดวย ทองในคลงัหลวงพอไปดูนี้ออกมาประกาศลั่นเลยเทียวเรา ตั้งแตบัดนั้นมา
จนกระทั่งปานนี้วางั้นเถอะได ๖ ป ทองคํานี่นะ ไมหยุดไมถอย เพราะมันบกบางมาก นี่
เปนโอกาสอันดีที่เราจะไดทองคําประเภทน้ําไหลซึมคอยซึมเขาไป แลวก็คอยหนุนขึ้นๆ ถา
ไมไดโอกาสนี้แลวจะไมมีเวลาไดนะ ก็ไมไดยินทีไ่หนวาใครเอาทองที่ไหนไปใหคลังหลวง ก็
มีตอนที่ไดชวยชาตินี่ ไดเปนกอบเปนกํานะตอนชวยชาติ ไดทองคําตั้ง ๑๑ ตันกบั ๓๗ 
กิโลคร่ึง นี่เขาคลังหลวงแลว 

ที่เปนประเภทน้ําไหลซึมก็ดูเหมือนได ๓๐ กิโลไปแลวนะ นี่ประเภทน้ําไหลซึม ถา
ไมพูดเลยกห็ายเงียบใชไหมละ เมื่อเราพูดก็คอยไหลเขามา ก็มีหวังไดๆ ถาไมไดพูดถึงเลย
ก็เทานั้น หมดเลย ตอไปก็จะไมมีหวังอีก เมื่อมตีอสายกันมาอยางน้ีก็คอยไหลเขาไปๆ เรา
ยังคิดอยูตลอด คดินี้กค็ิดบาๆ ไปอยางน้ันแหละ ถามีเงินมากเราจะเอาเงินไปซื้อทองคํา
เขาคลังหลวงๆ ดูซินะ ทั้งๆ ที่เงินก็ไมพอ เอามาใชยังไมพอ เพราะการชวยโลกมันหลาย
ดานหลายทาง รอบดานเลย เงินสดจะเอามาจากไหนจะไปทัน ที่วาจะไปซื้อทองคําเขาคลัง
หลวง ก็มีแตหวังบาๆ บอๆ ไปอยางนั้น หลวงตาหวังบาหวังบอเขาใจไหม มันไมไดสมหวัง 
เพราะไดมาเทาไรก็ออกๆ  

คิดดูซิที่สรางอยูนี้เวลานี้ตั้งหกเจ็ดหลังโนนนะ ฟงซินอยเมือ่ไร สรางเหลานี้ก็มีแต
เงินสดออกเรื่อยๆ เงินสดที่บรรดาพี่นองทั้งหลายถวายเขามาๆ นี้ อันนี้แหละออกกระจาย
เวลานี้ ตั้งหกเจ็ดหลัง ลาดยาว ๒ หลัง โนนสะอาด ๒ หลัง พิบูลยรักษ ศรีเชียงใหม แหง
ละหลัง เปน ๖ หลังใชไหมละ ๗ กบัโรงเรียน นั่น เดี๋ยวนี้กําลัง ๗ หลัง ไมใชเล็กนอย เรา
ผูรับภาระ โหย หนักมากอยูนะ เลยทําใหอดคิดไมได ประหนึ่งวาผูขอตั้งหนาแตจะขอ ขอ
เร่ืองอะไรก็ไมทราบเราอยากถามวางั้น ตั้งหนาที่จะขอๆ เร่ือย ผูหาแทบเปนแทบตาย จะ
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หาหรือไมหาก็ไมรูแหละก็พูดไปอยางนั้น วาผูหาแทบเปนแทบตาย จะวาเราหาเราก็ไมเคย
มี แตมันไปเกี่ยวกันก็เลยวาสงเดชไปเลย 

เมื่อเร็วๆ นี้ทางกองเมืองตํารวจก็มาขอรถตัง้สองคัน มันอะไรนี่นะ ขอรถตัง้สองคัน 
เราบอกวาไมให ก็ไมมอีะไรจะใหนี่วะ เพราะฉะนั้นจึงอดพูดไมได มันอะไรมันมีแตตัง้หนา
ตั้งตาขอ ผูหาหาแทบเปนแทบตาย ผูขอตั้งทาแตจะขอเรื่อย เอ รถนี่ดูเหมือนไดส่ังอีกคัน
หนึ่งละมั้ง ลืมๆ ไปแลว หลังบานเขวาดูเหมือนมีอีกหรือไงนา เราชักสงสัยๆ อยู เครื่องมือ
แพทยก็เหมอืนกันมาจากที่ตางๆ รอบดานนะ เครื่องมือแพทยตามโรงพยาบาลตางๆ มา
รอบดาน มันจําไมได นูนจนกวาวาบิลเขาสงมา บิลเขามารับเงินเขาสงมา เราถึงจะรูวาไดให
ที่นั่นที่นี่แลว ถาไมเห็นนี้จําไมไดเลย มันมีรอบดาน พอบิลมาแลว เออ ใชแลว ก็เขียนเช็ค
จายๆ เร่ือยๆ  

จึงไดเคยพูดเสมอวาบรรดาพี่นองทัง้หลาย ผูใกลก็ไมเปนไรแหละ แตผูไกลนั่นซี ผู
ไกลเขาเอาเงินมาเขามาเห็นเวลาเงินเขามาหาหลวงตา คนนั้นเทานั้น คนนี้เทานี้ เห็นทั่ว
หนาทั่วตากัน เห็นอยูทุกวันๆ ก็อดคิดไมไดซีคนเรา จากคิดแลวก็เหมาเลย วาหลวงตานี้
เปนเศรษฐีเงิน เพราะเขาถวายมาก เห็นอยูทุกวันจะปฏิเสธตาไดยังไง ก็ตาเห็นอยูทุกวัน 
เขาก็ตองวาเรามีเงินมาก ทีนี้บทเวลาเราจายเขาไมรูซิ อันนี้ที่วาจาย เชนบิลน้ีเขามา บิลน้ัน
เขามา หรือจายงวดจายอะไรตึกตางๆ เขาไมเห็น จายเช็ค เขียนเช็คแตละใบๆ เปนแสนๆ 
เปนลานๆ แสนๆ ลานๆ เร่ือย เขาไมเห็น เขาก็เหมาวาเราเปนเศรษฐีๆ ไอเราเปนทุคตะ
เข็ญใจจมอยูใตกนนรกเขาไมเห็น เขาใจไหมละ เวลาเราจายเช็คก็เราจายแตเราคนเดียวไม
มีใครเห็นนี่ เวลารับใครมาก็เห็นหมด พอเราจายเช็คนี้ เช็คฉบับหนึ่งมันกี่แสนกี่ลานเขาไม
เห็น ออกทัว่โลกทราบกันวาหลวงตาบัวเปนเศรษฐี แตความลึกลับนั้นคือหลวงตาบัวเปน
ทุคตะเข็ญใจอยูใตกนนรกเขาไมเห็น อยางน้ันแหละ วันนี้วาจะไมพดูอะไร ใหสบายปากสัก
หนอยเถอะ มีอะไรไหมละ 

ผูกํากับ มีพมิพไทยครับ 

หลวงตา เอา มาพิมพไทย พิมพไทยเชื่อถือได พิมพไทยนี้เปนหัวใจของชาติจริงๆ 
ออกตรงไหนแนวๆ ถูกตองเลย เขากันไดกับเรา เพราะเราไมมีกลไมมีมารยา 
ตรงไปตรงมา เอาวาไปที่นี ่

ผูกํากับ  จากหนังสือพิมพ พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันอังคารที่ 7 ธ.ค.47 

ปญหาเยาวชนควรตองแกที่ผูใหญ 
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อันเนื่องมาจากกระแสพระราชดํารัสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2547 

บรรดาผูมีหนาที่รับผิดชอบตอปญหาบานเมืองทัง้หลาย ตางก็ออกมาแสดงทีทาผานสื่อ
ตางๆ วาจะเอาจริงเอาจังกับการแกปญหาเยาวชน ที่นับวันนับจะเสื่อมศีลธรรมจริยธรรม
กันมากขึ้นทกุวัน จนแทบจะเรียกไดวาถึงขั้นวิกฤต จนยากที่จะเยียวยาแกไขกันแลว 

ปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน อยาไปโทษวาเปนความเสื่อมศีลธรรมของเด็ก 

ตองโทษไปที่ผูใหญทั้งหลายนั่นแหละถึงจะถูก ผูใหญในวันนี้มีอยูมากมายที่ทํามาหากินอยู
กับเด็ก มีอยูหลายธุรกิจดวยกันที่มุงหากําไรเอากับเด็กอยางขาดความรับผิดชอบ มีทั้งราน
อินเตอรเน็ต ธุรกิจโทรศพัทมอืถอื และนิตยสารวัยรุนตางๆ ที่มุงสอนใหเด็กๆ เกิดความ
ฟุงเฟอไปทางดานวัตถุมากกวาที่จะสรางความเจริญทางดานจิตใจ 

การนอมรับกระแสพระราชดํารัสมาดําเนินการ เรงแกไขปญหาเยาวชนที่
เปรียบเสมือนกับเปนดินพอกหางหม ู ที่นานวันเขาก็ยิ่งพอกพูนมากขึ้นทกุวันๆ ดังน้ันคง
เปนเรื่องยากที่จะแกไขไดทันการทันเวลา แตถาผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตอปญหาบานเมือง
ทั้งหลายตางมีความตั้งใจจริง ไมไดทาํกันแบบไฟไหมฟางเพียงวูบเดียวเหมือนที่ผานๆ มา 
ก็พอจะเชื่อไดวาปญหาของเด็กและเยาวชน คงจะไดรับการแกไขใหเขาสูทิศทางที่ถกูตอง
ภายในไมชา 

ปญหาวัยรุนเสพยาเสพยติด มั่วสุมทางเพศ กอคดีขมขืน กออาชญากรรม และลัก
ทรัพย ฯลฯ ทุกส่ิงทกุอยางลวนแตเกิดขึ้นมาจากกนบึ้งของจติใจทั้งส้ิน ถาจิตใจครุนคิดที่จะ
มีความสุขกับการไดเสพยาเขาก็จะมุงแสวงหาแตยาเสพยติด ถาจิตใจเขามุงคิดแตเร่ือง
กามารมณเขาก็จะตองเทีย่วแสวงหาความสุขทางกามารมณ ถาจิตใจคิดแตเร่ืองกาวราว
รุนแรงเขาก็จะตองหาแตเร่ืองที่กาวราวรุนแรง ดังน้ันกอนที่ใครจะทําอะไรลงไปกล็วนแต
เกิดมาจากจิตใจของตนเองกอนทั้งส้ิน 

ถาจิตใจเขาคิดแตส่ิงที่ดีๆ  และมีจิตสํานึกที่ดีอยูในกมลสันดาน จะเปนไปไมไดเลย
ที่เขาจะกอปญหารายแรงใหเกิดขึ้นกบัสังคม 

ดังน้ันการปลูกจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชน จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบตอ
ปญหาบานเมืองจะตองเรงดําเนินการตรงจุดนี้กอน 

ที่ผานมาผูมีหนาที่รับผิดชอบตอปญหาบานเมือง ไดละเลยการปลูกจิตสํานึกใหแก
เยาวชนมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการไมสงเสริมใหมีวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 

ไมสงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ไมสงเสริมใหพระอาจารยเขาสอนในชั้นเรียน และยังไมใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการนี้ 
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พระภิกษุผูมคีวามรูระดับนักธรรมเอก ระดับมหาเปรียญธรรม ระดับปริญญาตรี โท 

เอก และที่เชี่ยวชาญดานสาขาวิชาการตางๆ ที่มีอยูจํานวนไมนอย ซึ่งพระคุณเจาเหลานี้ตาง
ก็อยากที่จะทํางานใหเปนประโยชนตอสังคมตามที่ไดเลาเรียนมา แตทางบานเมืองที่มี
หนาที่รับผิดชอบตอปญหาสังคมกลับไมใหความสนใจ แมกระทั่งพระผูใหญที่มีหนาที่
รับผิดชอบตอการพระศาสนาก็ยังไมใหความสนใจเทาที่ควร 

แลวจะปลูกฝงศีลธรรมจริยธรรมสูจิตใจของเด็กและเยาวชนไดอยางไร ก็ในเมื่อทาง
รัฐบาลและทางคณะสงฆก็ไมไดมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการนี้เลย 

อยาวาแตเด็กๆ ที่ศึกษาเลาเรียนอยูนอกวัดเลย แมแตเด็กที่บวชเปนสามเณรแลว
ศึกษาเลาเรียนอยูในวัด อยูในกรอบของศีลธรรมแทๆ ทางรัฐบาลก็ยังไมใหการสงเสริม
สนับสนุน 

เงินของรัฐทีไ่ดจากภาษีอากรของประชาชน ถูกนําออกไปแจกจายเพื่อความมีหนามี
ตาของใครบางคนทั่วสารทิศ โปรยแลวโปรยเลาอยูอยางน้ัน แตสําหรับการศึกษาเลาเรียน
ของพระภิกษุสามเณรกลับจัดงบประมาณสนับสนุนใหในแตละปยากแสนจะยาก 

เงิน 740 บาทสําหรับคาใชจายเพื่อการศึกษาตอหัวตอป เทานี้เองนะหรือสําหรับ
การศึกษาที่อยูในกรอบของศีลธรรมจริยธรรม ?? 

แววมาวาทางกรุงเทพมหานครจะโละทิ้งโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ แลวจะเอา
โรงเรียนวิถีธรรมของศาสนาอะไรก็ไมทราบเขามาแทน เร่ืองนี้มีใครทราบความจริงบางวา
เปนโครงการในความคิดของใคร กรุงเทพมหานครมีแนวคิดอยางไรถึงไดแสดงความ
รังเกียจกับโรงเรียนวิถีพุทธถงึขนาดจะตองโละทิง้ ? 

ตองแกไขกนัที่ตัวของผูใหญเหลานี้นี่แหละ !!  
 
      ณ. หนูแกว 

หลวงตา นั่นละไปไหนมันพนจากใจไหมละ มนัขึ้นจากใจทั้งน้ันๆ ยังบอกแลว ใจ
ดําริคิดอานอะไรออกมาแลว กิริยาอาการจะเปนไปตามใจ สวนมากจิตนี้มันคิดทางต่ํา
ทรามมาก กิริยาที่ออกจึงมีแตการทําลายตัวเองๆ และทําลายสวนรวมไปโดยลําดับลําดา 
ขึ้นจากจิตที่ไมมีศีลธรรม มิหนําซ้ํายังจะเอาโรงเรียนวิถีพุทธทิง้ไปอกี หมดเลยนะ ไมมี
เหลือ 

ชาติไทยนี้จะจม ถาไมมศีาสนา พุทธศาสนานี้สําคัญมากทีเดยีว ไมเคยสอนใหใคร
ใหเสียหาย มีแตคนไปทาํเสียหายเอง ศาสนาพุทธเปนศาสนาเอกเลิศเลอในโลกแลว ถา
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ลองตัดอันนี้ออกหมดวาอยางน้ันเลย คุณคาของมนุษยไมมีเหลือ แลวเดี๋ยวไปตัดเอาหาง
หมามันมาแลวมันไลกัดเอานะ เอาหางหมามาใสคน คนไมมหีางนะซิ แตตัวมันเปนหมา
แลวที่นี่ หางยังไมมมีันยังไมสมบูรณ ตองไปหาหางหมามาอีก เวลานี้กําลังเรียนวิชาหาหาง
หมานะพวกเรา หมาตัวไหนก็ไมรู หมาเรานี้มีอยูสองสามตัวก็มีสองสามหางประจําตัวเขา
แลว เขาสมบูรณแบบดวยเขามีหาง ไอเราไมสมบูรณไปเอาหางหมามาเขาไลกัดเอานะ จะ
มาเอากับไอปุกกีไ้อหยองมันกัดเอานะไมถอย 

วิชาเรียนมาแตจิตใจมันต่ําเสียอยางเดียวมันเลวไปหมดนั่นแหละ เราอยาวา
ชาวโลกสงสารที่ไหน ชาวพุทธนี่ก็เปนชาวผี ชาววัดก็เปนเปรตเปนผีไปแลวเวลานี้ ในวัด
จริงๆ ในพระจริงๆ กอเร่ืองความวุนวายในแดนพุทธศาสนาแหงชาติไทยของเรามากขนาด
ไหน เฉพาะในวงของพระนี้เต็มไปหมด มีแตความวุนวายของพระแสดงออกมาในเรื่อง
ตางๆ ที่ทําความฉิบหายแกศาสนามากมายเวลานี้ นี่ละจิตใจต่ําทราม วิชาไหนเรียนมาก็มา
หาจิตใจที่ต่ําทราม มันลากลงหมดนั่นแหละไมมีอะไรจะเหลือ 

เวลานี้นาสลดสังเวช เราพูดจริงๆ นี่ละที่เขาวาขวานผาซาก จะผาซากอะไรก็พูดตาม
ความจริง นอกนั้นมันมีแตความจอมปลอมจะมาพูดไดยงัไง พูดก็พดูวาความจอมปลอม
เทานั้นเอง ทางพุทธนี้ไมมีคําวาจอมปลอม ถาปฏิบัติตามนี้ดีทั้งน้ันไมวาฆราวาสไมวาพระ 
ถาพระปฏิบัติตัวเลวแลวก็มีแตหัวโลน ผาเหลืองครองอยูเทานั้น กวนบานกวนเมืองสุด
ยอดเวลานี้ก็คือพระเรานั่นแหละ ใหญเทาไรยิ่งเปน ใหเปนถึงขั้นไหนๆ ฟาดถงึขั้นสมเด็จ 
นั่นละมหาโจรอยูตรงนั้น ถาลงจิตใจต่ําทรามแลวเปนอยางน้ันทั้งน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับชื่อกับ
นามนะ ขึ้นอยูกับจิตใจ ถาจิตใจไดรับการอบรมแลว ตั้งชือ่อะไรก็ชางเถอะ ขอใหตัวของ
เราดีชุมเย็นเปนสุขในตัวเองและสวนรวมแลวเปนที่พอใจ 

นี่ละเรื่องศาสนา ถาเขาในจิตใจใดแลวจะสงบรมเย็น ไมดีดไมดิ้น อันนี้มีแตกิเลส
ตัณหา ฟนไฟเผาไหมอยูในหัวใจ แสดงออกมาทางดานไหน ไมวาทางชาวบาน ชาววัด ไม
วาฆราวาส ไมวาพระเปนไฟไปดวยกนั จะพึ่งใครเวลานี้ ไมมีที่พึ่งนะ มีแตฟนแตไฟ มอง
ไปทางวัดกม็แีตสวมแตถานเต็มวัดเต็มวา สวมถานคืออะไร วัดก็ทําแบบเหมือนฆราวาสเขา 
ฆราวาสเขาก็สูไมได การสรางวัดสรางวา เงินเอามาจากชาวบานเขานั่นแหละ ก็มาสราง
หรูหราฟูฟา แขงเทวบุตรเทวดา สวรรคชั้นตางๆ ใหลมเหลวไปหมด สูการสรางวัดสรางวา
ไมได นั้นละคือการสรางสวมสรางถาน 

ผูที่อยูในวัด ในวาคือใคร พระก็หาผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามศีลธรรมไมมี มีแต
รูปรางของพระเทานั้น การปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนวไปหมดยิ่งกวาฆราวาสญาติโยม 
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นี่ก็เปนมูตรเปนคูถไปแลว การปฏิบัติตัวเปนมูตรเปนคูถ พระก็เลยกลายเปนมูตรเปนคูถ 
พระอยูในวัด วัดนั้นก็เปนสวมเปนถาน แลวมูตรคูถก็คือพระเต็มอยูในวัดในวา มีวัดที่ไหน
มีพระที่ไหนเวลานี้ มีแตประเภทนี้ละ ประเภทที่แหวกแนวๆ จากพุทธศาสนา คําสอนของ
พระพุทธเจา ถาตามอรรถตามธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ยุงอะไรการอยูการกิน การใช
การสอยของพระ ไมไดยุงนะ พระพทุธเจาไมไดสอนใหยุง บิณฑบาตกับเขามากินวันหนึ่งๆ 
พอเปนไป แตศีลธรรมไมลดละ เพื่อความดีงามแกตนไมมีลดละ นี่คือทางเดินของศาสดา 

อันนี้มันทางเดินของเลยเทวทัตไปแลวเวลานี้ ดูวัดดูวา ก็ไปดูสวมดูถานเสีย ถาดู
พระดูเณรก็ดูมูตรดูคูถในสวมในถานนั้นเองละ พระเณรปฏิบัติตัวเปนมูตรเปนคูถอยูใน
สวมในถาน คือวัดนั้นเปนสวมเปนถาน พระเณรปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว เปนมูตร
เปนคูถอยูในวัด วัดนั้นเลยกลายเปนสวมเปนถาน เปนมูตรเปนคูถไปหมดแลวเวลานี้ 
ไมไดเปนวัดนะ วัดแทๆ คืออะไรไมรู มองไมเห็นเพราะไมสนใจมอง มองหาตั้งแตเร่ืองที่
จะเปนสวมเปนถานเผาไหมกันนั่นละ มันนาทุเรศนะทุกวันนี ้

จิตใจต่ําทรามลงทุกวันๆ ศีลธรรมยิ่งหางเหิน มิหนําซ้ําจะปดเรื่องวิถีพุทธหรือพุทธ
ศาสนาออกในหลักวิชาการประพฤติปฏิบัติตัวตางๆ จากที่เรียนมาแลวนั้นไมมีแลวหมด
เลย ไมมีเหลือละ เราพูดตรงไปตรงมา ไมไดพดูอยางอื่น พูดอยางอื่นมันผิดไมพดู พูด
ตรงที่มันถกู ตรงไหนถูกพูดตรงนั้น มันเลอะเทอะไปมากเวลานี้ เอาเทานั้นละวันนี้ไมพูด
มากละ เอาละพอ 

เราก็มีธุระของเราประจําทุกวันนะไมเคยละ สงเคราะหโลก เมื่อวานนี้ก็ไป
โรงพยาบาลภูหลวง เอา จนรถจะไปไมได อยางนั้นละไปไหน เขาขายของอยูตามสายทาง 
เหมาเอาๆ ขนขึ้นรถๆ ไปเลย เต็มเมื่อวานนี้ ก็อยางน้ันละ วันนี้ไปที่นี่ วันนั้นไปที่นั่น เมื่อ
วานนี้ก็มา ๖ โรง รวมทั้งหมด ๖ โรงพยาบาลที่มาเอาของในโกดังเมือ่วาน ๖ โรง อยางนั้น
ละ วันละ ๔ โรง ๕ โรง ไมเคยขาด เอาละใหพร 

(หลวงตาเจาขา บูชาธรรมเจาคะ) ไดบุญมากนะ ชวยคลังหลวงไดบุญมาก คลัง
หลวงของเรากําลังบกพรองอยูเวลานี้ หลวงตารอนเปนไฟละ กวนบรรดาพี่นองลูกหลาน
ทั้งหลายตลอด เราไปเห็นทองคําแลวไมสบายใจตลอดมา เพราะฉะนั้นจึงตองไดรบกวน
บรรดาพี่นองทั้งหลายอยูเร่ือยๆ พยายามจะหาทองเขาใหไดพอประมาณในกาลอันควร
เชนนี้ เวลาชวยชาติบานเมือง ทองคําเราไดมากตามมักตามหมายก็จริง แตสวนใหญ
บกพรองมากอยู จงึตองไดหมุนเขาเร่ือยๆ ใหเปนประเภททองคําน้ําไหลซึม คอยๆ ไหล
ซึม อยางวันนี้ก็ไดตัง้ ๓๑ บาทแลว ก็อยางน้ันแหละ คอยซึมเขามา เราพอใจ เอาละไปละ 
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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/

