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เทศนอบรมฆราวาส  ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อค่ําวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ลมจมดวยปาก 
 

 (พระสงฆวัดสังฆทานมากราบถวายทองคําหลวงตา ๑๐ บาท) พอใจ นี่เรากําลัง
เสาะแสวงหาทองคํามาเขาคลังหลวงเรา ทองคําเวลานี้ก็กําลังเร่ิมคอยไหลซึมเขามา เชนมา
กรุงเทพฯคราวนี้ก็ไดหลายกิโลแลว ได ๑๐ กิโลกวา ที่มาตั้งแตวันที่ ๑๑ มานี้มาถึงวันที่ 
๒๕ วันนี้ไดตั้ง ๑๐ กิโลกวาแลวนะ นี่ละมันคอยไหลซึมเขาไป เราเปนหวงชาติของเรามาก
ทีเดียว เราจึงอยากไดทองคํานี้เปนหัวใจของชาติใหแนนหนามั่นคงเอาไว เราจึงพูดแลวพูด
เลารบกวนพี่นองทั้งหลายอยูตลอด  
 เวลานี้ทองคาํเราไมไดมมีากในคลังหลวง เราไปเห็นเองพูดไดเต็มปาก เราดูจริงๆ 
ดูละเอียดลออ ไปเปนซอกเปนมุมดกูองทองคําเปนแทงๆ อยางที่เรามอบเขาไปนั้นแหละ 
เราไปซอกนั้นซอกนี้ดู พอเสร็จแลวก็มาถาม ถามแบบดื้อๆ นั่นแหละ คือประเทศไทยของ
เราก็ตองเกี่ยวกับหลายประเทศ ทีม่ีความเกี่ยวของกันตองมีทองคําเปนเครื่องประกัน เรา
คิดไวอยางน้ัน เพราะมีการซื้อขายติดหนี้ติดสนิเปนธรรมดา ตองเอาทองคําเปนเครื่อง
ประกันเอาไว พอออกมาแลวก็ถาม 
 ถามประเทศอื่นกอนประเทศไทยของเรา แลวทองคําของเรามีความเกี่ยวของกับ
ประเทศใดบางละ แนะเอาแลวนะ มีเกี่ยวของกับประเทศไหนบาง ประเทศนั้นเทานั้น 
ประเทศนั้นเทาไร ประเทศนั้นเทาไร ประเทศนั้นเทานั้นเรื่อยมา ยอนเขามาหาประเทศไทย
ของเรา ประเทศที่เราไปฝากไวนั้นเพื่อเปนพยานหลักฐานประกันตัว  คือติดหนี้ตดิสินกัน
ตองเอาทองคําเปนเคร่ืองประกันเอาไว มากนอยตามความจําเปนที่เกี่ยวของกัน  
 ทีนี้ยอนมาถามถึงทองคําในคลังหลวงของเราเพื่อชาติไทยของเราโดยตรงมีเทาไร มี
เทานั้น เราใจหายวูบเลยนะ นี่ละที่มากระเทือนใจเอามาก ที่สงไปขางนอกยังมากกวานี้ 
มากกวานี้ตั้งมากมาย เพราะความจําเปนทางนูนมีมาก ทีนี้สวนนี้สําหรับประกันตัวเองใน
ชาติไทยของเรามีนอยมากอยู ถามแลวใจหายวูบเลย เรามาจึงไดรบกวนพี่นองทั้งหลาย
ตั้งแตวันนั้นมาเลยจนกระทั่งปานนี้ รบกวนเบื้องตนก็ผางๆ ออกเลย เราก็ไดทองคํามาเปน
ที่พอใจของเรา 
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 รวมทั้งหมดไดทองคําที่เขาสูคลังหลวงแลว ๑๑ ตัน กับ ๓๗ กิโลคร่ึง เราบอกวาให
ได ๑๐ ตัน แลวสุดทายตันหนึ่งก็เลยปลีกยอย วา ๑๐ ตันอันนี้คู แตทองคําในคลังหลวง
มันคี่อยู ถาไดอกีหนึ่งตนัคลังหลวงก็จะคู ทางนีคู้ใสกันไปพอดีเลย ก็เลยไดมาอีก ๑ ตัน 
เศษไป ๓๗ กิโลคร่ึง เราก็ไดสมมกัสมหมายทกุอยาง ไมบกพรองเลยในน้ําใจของพี่นอง
ทั้งหลายที่รักชาติและรักความเสียสละ ฟงเสียงครูเสียงอาจารย และเสียงอรรถเสียงธรรม 
ก็เปนมงคลขึ้นมาแกชาติไทยของเราอยางน้ี 
 เวลาไดมาสมมักสมหมายสวนนี้จริง แตสวนที่ยังบกพรองอยูมาก จงึไดรบกวน
บรรดาพี่นองทั้งหลายเพื่อใหเปนทองคําประเภทซึมซาบ ในระยะเวลาที่เหมาะที่สมอยูเวลา
นี้ คือเปนเวลาที่เรานําทองคําเขาสูชาติ ถาหากวาขาดนี้ไปแลวจะไมไดนะ เราคิดอยางน้ี จะ
ไมมีไดเลย คิดดูซิธรรมดาเคยไดเมื่อไรทองคําถึง ๑๑ ตนั ไมเคยไดนะ แตเวลาเรา
ขวนขวายของคนทั้งชาตกิ็ไดมา เดีย๋วนี้ยังบกพรองอะไรเราควรที่จะเยียวยาเขาไปอีก ให
พอเหมาะพอสมบาง จึงไดรบกวนบรรดาพี่นองทั้งหลายเรื่อยมา  

เวลานี้จึงกลายเปนทองคําประเภทซึมซาบ คอยไหลซึมมา ไมเหมือนแตกอนละ  
เรียกวาประกาศใหทราบหนึ่ง เผดียงใหทราบ และเจือปนไปดวยความวิงวอน หรือความ
ออดออนดวย และคอยไหลมาๆ นี่เราเล็งอยูในนูนทองคําในคลังหลวง เพื่อใหไดเวลานี้จะ
เหมาะสม  

อันนี้มันก็กระเทือน ฟงวาผูใหญนะพูด วาทองคําอยากใหหยุดวางั้น เราอยากถาม
วาผูใหญคนนี้มันเกิดมาจากโคตรไหน อยากวางั้นนะ มันถึงมาพูดอยางนี้ไดลงคอ 
เด็กอมมือเขาก็ไมพูด เขายังรูจักชาติของเขา รักชาติของเขา ขวนขวายสมบัติเงินทองเขามา
บํารุงชาติไทยของเขา แตนี้ทําไมจึงวาไมอยากใหหาทองคําอกี วาทองคํามีมากแลว โคตร
พอโคตรแมมันเคยไดไปดูทองคําไหม หลวงตาบัวเองไปดู ไปดูมาแลวถึงกระเทือนใจ ถาม
หัวหนาทีเดียว ไมไดถามใครนะ 

อันนี้มันพูดสุมสี่สุมหา วาทองคํามีมากแลวไมอยากใหหาอีก มันพดูบัดซบอะไร  
วาผูใหญ ผูใหญบัดซบอยางน้ีไมควรจะใหอยูหนักในเมืองไทยเรา เขี่ยลงทะเลหลวงเสีย ให
เด็กที่เขารูจักสารคุณรักชาติของตนเขามาอยูแทน เขาจะไดชวย เด็กหาทองยงัไดมากับพอ
กับแม ยังไดทองมาให ผูใหญอยางน้ีมันเคยหาทองมาใหสักบาทสักสตางคไหมไมเคยมี มี
แตมาคัดคานตานทานมาตลอดตั้งแตเราเริ่มชวยชาติบานเมือง พวกเปรตพวกผีเหลานี้มี
แตคัดคานตานทาน ยุแหยกอกวนทกุแบบทุกฉบับนะ 
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ตั้งแตเร่ิมตั้งรัฐบาลขึ้นมา อันนี้ตามจองลางจองผลาญ ตามขัดตามขวางเรื่อยมาอยู
ตลอด เราเปนผูทําประโยชนใหโลกเราก็ทําเต็มเหนี่ยวไมไดฟงเสียง และประชาชนเขาก็ไม
ฟงเสียงนะ ฟงเสียงปากเปรตปากผี ปากมหาโจรปากมหาภัยเขาไมฟง ไปเทศนที่ไหน
แนนๆ คน เราไมเคยเห็นวาไปเทศนที่ไหนคนบกบางไมมี บอกตรงๆ สถานที่บางแหงจึง
ตั้งเปนจังหวัดให เพราะประชาชนในอําเภอน้ันก็สมควรกับอําเภอจํานวนพอประมาณ อัน
นี้มันพิลึกกกึกือ มันเลยอําเภอไป เลยใหตั้งเปนจังหวัดเสียคือคนมาก อยางน้ีทั้งนั้นไป
เทศนที่ไหน  

เขาฟงเสียงปากเปรตปากผีเมื่อไร เขายังรูจักสารคุณในชาติไทยของเขา อันนี้อยาก
ใหหยุดทองคํา ฟงซ ิ ตัง้แตเราเทศนาวาการ ไปเที่ยวกีดเทีย่วกัน คือไมใหไปฟงเทศนเรา 
ฟงซินะ พวกเปรตที่กําลังทําลายชาติอยูเวลานี้ เปรตใหญเปรตโตนะพวกนี้ มันจะลุกลาม
เขาไปหารัฐบาล จะเปนรัฐบาลมหาภัยตอชาตินะ เราอดคิดไมได เพราะเราตามคิดอยู
ตลอดเวลาดวยความเปนธรรม เราไมไดมีโลกแฝงเราเลย มันออกแงไหนๆ เราจะตามมา
บวกลบคูณหารดูหมด  

ตั้งแตเราชวยชาติมานี้ถาหากฟงเสียงพวกนี้ไมไดสักสตางคเดียวเลยนะ ไมมีที่จะนํา
สมบัติเขาสูคลังหลวงเราไมมี แตนี้ประชาชนพี่นองชาวไทยเราเขาไมฟง เขาฟงเสียงครู
เสียงอาจารย เสียงอรรถเสียงธรรม และดวยความรักชาติดวย อุตสาหขวนขวายหามาได
เต็มเม็ดเต็มหนวยจนกระทั่งถงึทองได ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง นอกจากนัน้ยังมีทองประเภท
ซึมซาบไปเขาอีก ดอลลารก็ไดตั้งสิบลานกวา เขาอุตสาหหามา  

ไอปากเปรตปากผีมันออกมาไดยังไง ทราบวาเขาบอกนะ เราไมไดยินเสียงปากมัน
พูดเอง ถาไดยินเสียงปากมันเอง เราจะเอาปากแตกเลยคนนั้น ใสเปรี๊ยะเดียวเลย  โคตร
พอโคตรแมมึงไดหามาหรือทองคํา มากีดขวางหาอะไร ตีแลวถึงจะบอก เราไดยินสะเทือน
ใจมากนะ ถาเปนผูเล็กผูนอยก็ไมวา อันนี้พวกหากีดหากนั ทําลายชาติเวลานี้ ทําลาย
ศาสนา ทําลายพระมหากษัตริย อยูในจุดเดียวกัน กําลังถูกทาํลายก็พวกนี้  

มันแย็บออกมาชองไหนๆ ที่จะเปนการสงเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ของ
เราไมมี เราพูดจริงๆ เราตามฟงทุกแงทุกมุม มีตั้งแตเร่ืองกัดเรื่องกิน เร่ืองจุดเรื่องเผา
ทั้งนั้น ออกมาทกุแงทุกมุมตั้งกฎนั้นมาตั้งกฎนี้มา กฎเพื่อจะทาํลายชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยทั้งน้ัน จึงไดตานกันอยูเวลานี้ อยางที่เราพูดอยูเวลานี้ เราฟงดวยเหตุดวย
ผล ดวยอรรถดวยธรรม เราไมมีโลกเขามาแฝงใจเราเลย ผิดตองทราบวาผิด ถูกบอกวาถกู 
พูดตามความจริงน้ันเลย 
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นี่ละมันเปนอยางน้ี มนักีดมันขวางอยูตลอดเวลา พี่นองทั้งหลายใหตั้งอกตั้งใจ
รักษาชาติของตน อยาออนแอทอแทกับพวกเปรตพวกมารนี่นะ มันกลืนแบบนั้นเขามา
กลืนแบบนี้เขามา เร่ิมเขามาตั้งแตเร่ิมแรกเปนรัฐบาล มันกีดมันขวางตั้งแตเราเริ่มชวยชาติ
มาจนกระทั่งบัดนี้ แลวพวกนี้ทองคําบาทหนึ่งมันก็ไมเคยมาให ดอลลารหนึ่งดอลลมนัก็ไม
เคยมาให เงินหนึ่งบาทมันก็ไมเคยมาให แตเร่ืองการกีดขวางนี้มันครอบไปหมดเลย  

เราไปที่ไหนมันแทรกซึมๆ บอกอยางลับๆ บอกอยางเปดเผย ถาจะเปดเผยจริงๆ 
มันกลัวเราจับตัวมันได คือเราไมเหมือนใครนะ ทราบวาเปนใครจะตามเอาเลย เอามาซัด
กันเลย เราไมไดเหมือนใคร ขอใหไดความจริงมา เอาจริงๆ เรา เพราะเราทําดวยความ
สัตยความจริง ดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมมีอะไรที่จะลี้ลับ เร่ืองกิเลสไมมีในหัวใจเรา เราจึง
เปนธรรมลวนๆ พูดไดเต็มปาก ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เต็มเม็ดเต็มหนวยตลอดไป
จนกระทั่งเราตาย เปนอื่นไปไมได  

นี่ละเรื่องกีดเรื่องขวางมันมีอยูอยางนี้ตลอด ใหทานทั้งหลายรูไววาชาติไทยของเรา
นี้เต็มไปดวยพิษดวยภัย เหมือนตาสับปะรดเวลานี้ กําลังแผอํานาจขึ้นมา มันกําลังลุกลาม
ไปหารัฐบาลนะ ใหรัฐบาลมาแผอํานาจแบบไหนก็ไมรูละ เรากําลังฟง มันซมึซาบเขาไป เรา
จับเอาเงื่อนๆ ไปเรื่อยๆ เราไมไวใจจนกระทั่งถงึรัฐบาล ถาเปนอยางน้ันจริงๆ นี่ละธรรม 
ไมไวใจกันบอกวาไมไวใจ อะไรที่จะเปนภัยตอสวนรวม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไวใจ
ไมไดเลย ชาติเปนชาติไทยมาดวยความชอบธรรม ศาสนาเปนศาสนาที่ชอบธรรม 
พระมหากษตัริยที่ชาวไทยเราเทิดทูนทั้งประเทศโดยความเปนธรรมแลว มันมายุแหย
กอกวนทําลายหาอะไร ลองพิจารณาดูซิ 

อยางที่มาแยงเอาตําแหนงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เอาไปกินไปกลนื มันมา
แยงหาอะไร พิจารณาซิ อันนี้เปนขนบประเพณีอันดีงาม มีคุณคามากที่สุด น้ําหนักเทากัน
กับประเทศไทยทั้งประเทศ ขนบประเพณีอันดีงามที่ชาวไทยและพระสงฆองคเจาทั้งหลาย
เทิดทูนมา ขนบประเพณีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราช 
เปนประเพณีที่ดีงามราบรื่น ชุมชื่นชุมเย็นมาตลอด นี้มันกม็าแยงเอาอํานาจนี้ไป แลวมันจะ
เอาอํานาจเปรตผีที่ไหนเขามาเหยียบอีก มันจะทําลายศาสนาเขาใจไหมนี่ ทําลาย
พระมหากษตัริย นี่ละพวกนี้จะทําลายพระมหากษตัริย บีบเขามาแงนั้น บีบเขามาแงนี้ แลว
ทําลายชาติอยูในตัวนั้นแหละ ทั้งสามนี้กําลังถูกบบีถูกทําลาย  

พี่นองทัง้หลายจําเอานะ เราพูดเต็มปากของเรา เราไดพิจารณาแลวเต็มหัวใจ ไม
ไดมาดนๆ เดาๆ พูดนะ พวกนี้พวกมหาภัยจริงๆ กําลังกระจายอยูทั่วโลกดินแดน ทางฝาย
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พระมันก็ทําลายอีกแบบหนึ่ง ทางฝายฆราวาสก็ทําลายอีกแบบหนึ่ง เขามาหากลืนเอาสาม
พระองคชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิของเราใหจมลงจากเมืองไทย ส่ิงทีม่ันจะนํามาครอง
คือยักษคอืผ ี ไมมีศาสนาเลย ยังปนขึ้นไปอกี เทาที่ทราบอยากปนขึ้นไปหาประธานาธิบดี
บอแดที่ไหนอีก เราก็พูดตามที่เราทราบมาจากบรรดาลูกศิษยลูกหา ซึ่งเขาไมโกหกแหละ 
เขาตองทราบเรื่องราวมาเขาจึงมาพูดอยางน้ี อันนี้เราก็ยิ่งสลดใจ 

ประธานาธบิดีเปนยังไง คือเหยียบหมดชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมใหมี ใหมี
แตประธานาธิบดี ใหคนทั้งประเทศทีเ่คยนับถือพระพุทธศาสนา กราบพระพุทธเจาลงคอ
กราบมันแทน ก็เทากับกราบหมาแทนนั่นเอง ประธานาธิบดีบอแดที่ไหนเปนอยางน้ัน ฟง
ซินะ นี่เร่ืองที่กําลังเปนภัยตอชาติมนัมีทุกหยอมหญานะไหลเขามาๆ ใหทานทั้งหลายจํา
เอาไว เราเปนจุดศูนยกลาง เรานําธรรมมาสอน พูดไดอยางเต็มปากของเราทุกอยางๆ ไม
เอนไมเอียงทางนั้นทางนี้ เราไมมีฝายไดฝายเสียจากผูใด ความแพความชนะเราก็ไมม ี
ธรรมนี้เปนธรรมเหนือโลก เอามาสอนนี้เปนธรรมสอนโลกนะ 

เราไมไดอยูวงกรณีแหงความพิพาท ธรรมนี้เหนือหมดแลว มาสอนที่มันจะมี
ความผิดพลาดจนกระทั่งกระทบกระเทือน หรือลมจมแหงชาติ-ศาสนาของชาติไทยเรา ก็
เอามาแสดงใหฟงหมด เวลานี้ขาศึกเหลานี้กําลังคืบคลานเขามาทุกแบบทุกฉบับ ทางพระก็
เห็นอยู อยางพูดเมื่อคนืนี้กพ็ูดแลว มีแตมหาโจรเต็มบานเต็มเมือง ตัง้ขึ้นมาเปนผูใหญ
เทาไรเปนมหาโจรอันใหญโต ที่จะทาํลายศาสนา ทางชาติกก็ลมกลืนเปนอันเดียวกัน มือ
ซายมือขวาจับแขนกันกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราใหจมลงไป เปนอยางน้ัน
แนนอน เราไมสงสัย เราพิจารณามานานแลว อุบายวิธีการของพวกนี้จะกลืนชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ตองระวังนะ ทุกคนใหระวัง เราสลดสังเวช 

เราพูดถึงเร่ืองวาทองคํา ทองคํานําเขาสูคลังหลวงมันเสียหายที่ไหน ฟงซินะ ลม
หายใจของคนทั้งประเทศอยูกับทองคาํ เมื่อนําทองคําเขาสูคลังหลวงลมหายใจเต็มปอดๆ  
แลววามันมีมากแลวๆ มันเคยไปเห็นที่ไหน เราเองเปนผูไปเห็น ที่เราพูดไดชัดเจนนะ เรา
ถามถึงหัวหนาผูรักษาคลังหลวง ทองคําที่นั่นมเีทาไรๆ จนกระทั่งถงึเมืองไทยเรามีเทาไร 
ทราบละเอียดลออดวยตาของเรา ก็ไปดูเอง นี่เราเห็นเองเราจึงไมสงสัย ไอที่มันพดูสุมสี่สุม
หามันพูดเพื่อทําลายตางหาก มันไมไดพูดเพือ่ยกยอชาติไทยของเรา ถาพูดตามนั้นแลวมัน
จะพูดคํานี้ไมได เพราะทองคํามีนอยจริง ๆ ดังที่เราไปเห็นแลว 

นี่มันมากีดมาขวางแบบนี้ ฟงวาผูใหญเสียดวยนะ ใหญแบบยักษแบบผี ฟงไมไดนะ 
อยางน้ีละมาหากีดหาขวางอะไร คนทั้งประเทศเขาอุตสาหพยายามขวนขวายหาสมบัติเขา
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มาสูหัวใจของเขาคือคลังหลวง แลวทําไมจึงมากดีมาขวางแบบนี้ เด็กอมมือเขาก็พดูไมได
นะพูดคํานี้ แลวมันเอาความรูนี้มาจากไหน มันถึงไดมาพดูอวดประชาชนทั้งชาติที่เขารัก
ชาติของเขา ทะนุถนอมชาติของเขา ใหเสียหายลมจมไปตามปากของมัน  

ปากนี้มันเลวกวาปากหมานะ ปากหมาเขาไมไดเหาแบบนี้ เจาของเขาไมเหา หมามี
เจาของเขาไมเหา อันนี้มันไมมีเจาของ พวกนี้สัตวเรรอนไมมีเจาของ เหาไดหมด กลืนได
หมด กินไดหมด พอจะกินที่ไหนกินไดสัตวไมมีเจาของ พวกเปรตพวกผีไมมีเจาของ คนที่
มีเจาของ มชีาติเปนเจาของ ศาสนา พระมหากษัตริยเปนเจาของแลวจะไมเหาไมหอน ไม
กีดไมขวางอยางน้ี นี้มันทําไดลงคอ มันนาทุเรศไหมละทานทั้งหลายพิจารณาซิ 

ไดยินมาโดยลําดับ เมื่อมาสัมผัสก็พูดใหฟงอยางน้ี ถาไมมอีะไรมาสัมผัส ฟงแลวก็
เหมือนไมฟง ทราบแลวเขาล้ินชักๆ ถึงกาลเวลามันหากออกเองในจิตอนันี้นะ ไมมีวาอัด
อั้นตันใจที่อยากพูดอยางนั้นอยางน้ีเราไมมี แลวแตเหตุผลกลไกที่จะควรพูดหนักเบามาก
นอยเพียงไร อันนี้ก็เกี่ยวกับทองคําเขามา พระเจาพระสงฆทานอุตสาหพยายามเอามาทั่ว
ประเทศไทย ขวนขวายเขามา ประชาชนก็เต็มทั่วประเทศ มันยังมีหนามีตามาเบงอวดดิบ
อวดดี ทั้งๆ ที่ไมมีความดีอะไรเลย วาทองคํามีมากแลว มันไปเห็นที่ไหน ไมไดเห็น มันพูด
เอาเฉยๆ พูดอยางน้ีพูดเพื่อกีดเพือ่ขวางนั่นเอง 

อยางเราไปเทศนาวาการที่ไหนก็ตาม มันไปเที่ยวกีดเที่ยวขวางหมดพวกเปรตพวก
ผี สัตวไมมเีจาของคือพวกนี้เอง ถามีเจาของมันทําไมจะไมรักเจาของ และมันทําไมจะไม
รักชาติ เราเกิดกับชาติใด ชาตินั้นเปนเจาของของเรา ควรจะรักชาติของตนซิ ไปทาํอยาง
นั้นไดยังไง ก็ผูบํารุงชาติมีอยู ควรจะสงเสริมกันถึงถูกตอง อันนี้มากีดมากนัมาขวาง นี่พวก
มหาภัย จํากันไวนะ  

วันนี้พูดเพียงเทานี้กอนละนะ ขอขอบคุณอนุโมทนามากๆ นะ ดีละไดหนุนกันมา
จากทางนั้นทางนี้ หลวงพอสังวาลยเปนพระที่มบีุญมีคุณมากทีเดียว กบัเราสนิทกันมาแต
ไหนแตไรแลว ทานก็เคารพเราดวย 

เราสรางรากฐานไวใหชาติไทยของเรา เวลาเราตายไปแลวจะไดมีรากฐานอยูเย็น
เปนสุขตอไป สําหรับเราเราไมเอาอะไรแลว เราก็บอกเราไมเอา แตนี้เราทําไวเพื่อลูกเพื่อ
หลานของเรา ในโอกาสที่ควรจะไดกใ็หไดเราวางั้น แตก็เดชะนะ ตั้งแตตนมาวายังไงได
อยางน้ัน วายังไงไดอยางนั้นตลอดมา ไมเคยผิดเคยพลาด ไมเคยทําใหชอกช้ําในใจ เสีย
อารมณไมม ี วาตรงไหนไดตรงนั้นๆ วาเอานะผึงเลยไดเลย วาอะไรไดอยางน้ันตลอดมา 
จนกระทั่งปจจุบันนี้ 
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ทองคําวันนี้ได ๔๖ บาท ๖๔ สตางค เฉพาะวันนี้ ตะกี้นี้ก็ ๑๐ บาทแลว 
  

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/

