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 เมื่อวานนี้ไดทองคํา ๑๒ กิโล ๕๘ บาท ๘๙ สตางค ดอลลารได ๑,๓๐๓ ดอลล 
ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวเวลานี้ได ๑๑๕ กิโล ๒๓ บาท ๒๔ สตางค ดอลลารได ๑๑๐,
๓๒๙ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ ไดทองคํา ๕,
๖๗๔ กิโลคร่ึง รวมดอลลารที่ไดแลวทั้งหมดได ๗,๓๑๐,๓๒๙ ดอลล หากวามันไดตอนนี้
ก็จะดีมาก สมใจ คือมันมีจุดหนักอยูตรงนั้น ครบรอบป แลวก็หางกันพอสมควรตั้งแตวันที่ 
๑๐ ธันวา มา แลวก็ไปถึงจุดที่วาเปนจุดสําคัญ วันท่ี ๑๒ เมษา น้ันควรไดเราก็จะเอาตรง
น้ัน เงินที่วาอยูในธนาคารเราจะถอนออกมาซื้อทั้งหมด รวมกับท่ีเราไดมาจากท่ีตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ มันได ๕๐๐ กิโลแลวก็เอาเลยละ ขอใหพี่นองทั้งหลายคิดจุดนี้ใหดีนะ จุด ๕๐๐ 
กิโลน้ี เปนจุดสําคัญครบรอบปของเรา ถาไดนี่แลวมันก ็๖ ตันแลวแหละไมสงสัย 

พี่นองทั้งหลายขอใหเรงนะทุกคน ๆ เวลาออนปรกติธรรมดาเรียบ ๆ ก็เรียบ ๆ 
เวลามีคลื่นตองเปนไปตามเรื่องของคลื่น คลื่นกระทบกันมากนอยเด็ดกันเรื่อย ๆ อยางวัน
ที ่๑๒ เมษา เรียกวามีคล่ืนตรงน้ัน ใหตางคนตางพิจารณาจุดน้ันใหดี คลื่นของชาติไทยเรา 
ควรจะผานไดขอใหผาน ๆ เขาไปเร่ือย ๆ เวลาออนก็ออน เวลาแข็งก็แข็ง เร่ืองธรรมเปน
อยางนั้น ไมใชออนเปยก ๆ ถาแข็งขึ้นมาใหกิเลสโจมต ีวาดุวาดาวาดุวาเดือด น่ันกิเลสมัน
ไปแทรกเอากิน เราถาเปนเร่ืองกิเลสแลวไมถือสา ๆ แลวกิเลสกลืนเร่ือย ๆ เขาใจไหม ถา
เปนธรรมแลวถือสาถือสีถือผิดถือถูกกันแลว ทั้ง ๆ ที่เปนความด ี แลวยอมใหกิเลสมาถือ
ผิดถือถูก มาตัดคะแนนมาใหคะแนน ใชไมไดเลยนะเรา 

เมื่อดีแลว เด็ดเทาไรยิ่งด ี ฟงซินะ เลวแลวเด็ดเทาไรย่ิงเลว จําคําน้ีใหดี สวนมาก
กิเลสมันจะเปนแบบคืบคลาน ๆ นะ นอกจากถึงกาลผาดโผน ไมมีอะไรสูกิเลส เวลา
ธรรมดามันจะคอยกินคอยกลืนไป เคี้ยวมันก็ไมเคี้ยวใหดังกรอบ ๆ แกรบ ๆ ละ มันคอย
กลืนไป ๆ น้ีกิเลสกลืนคน พอธรรมะเห็นวาตับจะหมด ก็เลยเอิ๊กอากเสียทีนึง กิเลสวา โอย 
ดุแลวน่ี มันเปนอยางน้ันนะ มันคอยกินในตับไปเรื่อย ๆ ไมใหรูเร่ืองรูราว กิเลสกินตับสัตว
โลกเปนอยางน้ันนะ พอมันจะตายมันจะไมมีตับเหลืออยูนี ่ โอย ตับจะหมดแลว โอย นี่ดุ
แลวนะ เขาใจไหมละ โอย น่ีตับจะหมดแลวนะ ดุแลว คือมันจะกินตับตอไปอีก ไมใหเราดุ
ใหมันกินจนหมด 
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ใหทราบเสียนะทานท้ังหลาย กิเลสน้ีลึกลับมากทีเดียว ไมมีอะไรจับกิเลสไดนอก
จากธรรม ธรรมน้ีมาทางไหนรูหมด ถึงเวลารูแลวปดไมอยูเลย ไมวาจะละเอียดขนาดไหน
ขึ้นชื่อวาสมมุติวางั้นเถอะนะ เพราะธรรมน้ันเรียกวาวิมุตติธรรม เปนธรรมแท จะรูรอบ
หมด จึงเหนือกิเลสและฆากิเลสได เวลาเราแสดงอาการท่ีจะหาของดิบของดีข้ึนใสเรา มี
ความเขมแข็งมีความตานทานในส่ิงเลวรายท้ังหลายน่ี จะถูกกิเลสตานทานเรา ๆ มาเร่ือย 
ถาเราไมตานทานมันก็กินเขาไปเร่ือย พอเราสะดุดกึ๊กมันก็ตานทานตอสูเรา ไมกินไปเรื่อย
อยางนั้น มีแตกิเลสไดเปรียบนะ เราไมคอยไดเปรียบกิเลส จําคําน้ีใหดี 

น่ีผานเวทีมาแลวพูดไดชัดเจนมากทีเดียว จึงไดลงความวา ไมมีอะไรแหลมคมยิ่ง
กวากิเลสบอกเลย สามแดนโลกธาตุ เพราะฉะนั้นมันถึงครอบโลกธาตุไดอยางเงียบไปเลย 
กินเงียบ ๆ คือกิเลสกินตับคน กินตับสัตวโลก พอธรรมสะดุดใจนิดนึง พอรูเน้ือรูตัววาผิด
วาพลาดอะไรจะออกวิธีตานทาน มันหาวาดุวาดา น่ันเห็นไหมกิเลส มันเกงขนาดน้ันนะ 
เพราะฉะนั้นจึงวาถึงคราวเด็ดตองเด็ด ไมเด็ดไมได ดีกับชั่วมันเปนของคูกัน กิเลสมีทั้งนิ่ม
นวลออนหวานท้ังเด็ด  ธรรมะนี้ก็มีนิ่มนวลออนหวานและเด็ดไดเหมือนกัน แตกิเลสมัน
เปนฝายท่ีมีกําลังมากกวาตามหัวใจสัตวโลก มันจึงมักไดเปรียบเสมอ พอธรรมะออกมามี
ลักษณะขึงขังตึงตัง กิเลสจะโจมตีแลว ๆ เปนอยางน้ันนะ 

เวลาน้ีความจนของเราก็คือกิเลสตัวหน่ึง มันกําลังกินตับกินปอดชาติไทยของเรา 
ใหพากันตานทานเต็มเหน่ียว ๆ นะ เอาใหจริงใหจัง ถึงคราวเด็ดตองเด็ด เด็ดเถอะพระ
พุทธเจาพาเด็ดมาแลว ถาเด็ดไมดีพระพุทธเจาเปนศาสดาไมได พระสาวกท้ังหลายเปน สร
ณํ คจฺฉามิ ของพวกเราไมไดนะถาเด็ดนี้ไมด ี เด็ดทางดีตองดีไปตลอด เด็ดทางช่ัวเลวไป
ตลอด ใหจําคําน้ีใหดี ทั้งสองนี้เปนของคูเคียงกัน ดีกับชั่วตองฟดตองเหวี่ยง ทางไหนมี
กําลังมากทางนั้นผานได ๆ ทางไหนออนแอทางนั้นตาย ๆ นะ ธรรมะเราจะออนแอไมได
นะ กิเลสจะเหยียบใหลมจมท้ังชาติของเราน้ี ใชไมไดเลยนะ ตองอุตสาหพยายามทุกคน ๆ 

สําหรับหลวงตาน้ีไดเพ่ือพ่ีนองท้ังหลายเต็มกําลังความสามารถแลว วาอะไรวาจริง
ทุกอยาง ไมไดเหลาะ ๆ แหละ ๆ นี้จิตปกชวยประเทศไทยยังไมไดถอนนะ ปกชวยตลอด
เวลา เพราะฉะน้ันจึงเตือนตรงน้ันเตือนตรงน้ีเร่ือย ๆ ฉุดทางนั้นฉุดทางนี้ ดุทางน้ันดาทาง
น้ีเร่ือย เพื่อใหดี ๆ ดุเพื่อด ีดาก็เพื่อด ีเพื่อดีตลอด ๆ ไมงั้นจะไมไดเรื่องนะ ใหฟงเสียงหัว
หนาดวย หัวหนาเปนคนเชนไรอีก อยางที่เราฟงเสียงพระพุทธเจา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ คือ
ศาสดาองคเอก ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ คือศาสดาองคเอก น้ีเราตัวเทาหนูเราก็พยายาม
ปฏิบัติตามวิสัยของหน ู เพ่ือความดีลวน ๆ ไมไดเพื่อความชั่ว หากท่ีควรจะเปนไปไดควร
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เชื่อถือได ขอใหพี่นองทั้งหลายฟงเสียงหัวหนานะ เวลาน้ีก็หลวงตาเปนหัวหนาพ่ีนองท้ัง
หลาย กิริยาอาการเหลาน้ีจะพาพ่ีนองท้ังหลายใหลมจมหรือจะพาใหเจริญรุงเรือง แนน
หนาม่ันคงสงบรมเย็นข้ึนไป 

อะไร ๆ มา เดี๋ยวนี้ก็มักจะมีตั้งแตหลวงตานี้แหละ เปนกําแพงกั้นกัน ๆ ตอยกัน
ทุกอยาง ตีเขามา ๆ  ก็อยางเมื่อเร็ว ๆ น้ี  ประชุมพระเปนหมื่น ๆ  มันจะหนีหลวงตาบัว
เหรอ เอาไปไวท่ีไหนเขาก็จับมายัดใสคุกแหละ หลวงตาบัวเปนตัวการเขาก็จะวา ใชไหมละ 
น่ัน มันเปนยังไงเปนอยางนั้น มันไมโดนไดเหรอ อยางนี้ละมันโดน เรารับทุกอยาง ลงได
ข้ึนเวทีแลว โบกมือเลย ไมมีคําวาถอย ถาลงไดลงแลวพิจารณาเต็มเหน่ียวแลวออกพุง ๆ 
เลย ถาไมเต็มไมออก เพราะฉะน้ัน ทําอะไรจึงไมใหมันพรวดพราดงาย ๆ ละ ตอง
พิจารณาเต็มกําลัง หากวาผิดพลาดก็ผิดพลาดดวยปญญาเราไมถึง แตการพิจารณาเอาให
เต็มเหน่ียว ๆ สวนมากก็มีแตเปนไปดวยความเรียบรอย ๆ เพราะใชการพินิจพิจารณาทุก
อยาง พิจารณาออกนอกพิจารณาเขาใน ละเอียดทั่วถึงแลว ใชไดแลวพุงออก ๆ เปนพัก ๆ  

นี่เบื้องตนก็คือชาติไทยของเรา จะลมจะจมใครก็ทราบกันทั่วประเทศนี่จะวาไง นี่ก็
คอยฟนฟูขึ้นมา ๆ เร่ือย ๆ เรียกวาคอนขางแนใจเปนลําดับ ๆ ท่ีจะเจริญรุงเรือง เม่ือเรา
ท้ังหลายไดพยายามบึกบึนอยูดังท่ีเปนอยูเวลาน้ี จะขึ้น ข้ึนเร่ือย ๆ อยางน้ีแหละ ฟงเสียง
หัวหนาทุกอยาง หัวหนาทางบานเมือง หัวหนาทางศาสนา หัวหนาทางบานเมืองเปนสิริ
มงคลจะเปนประโยชนแกชาติไทยของเรา เอา ยอมรับกันเลย หนุนตามหัวหนา หัว
หนาวายังไงเอาเลย หัวหนาพาตายตายเลย น่ัน เม่ือลงใจแลววาเปนท่ีแนนอนแลว ทาง
ศาสนาก็เหมือนกัน พระพุทธเจาก็สละตายเพ่ือเราท้ังหลาย สลบ ๓ หน น่ัน สละตายเห็น
ไหมจึงไดมาเปนศาสดา คําสอนพระพุทธเจาจึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุก
อยางแลวไมมีพลาด ดวยความสละตายพระองค ไมไดออนแอนะ เวลาแข็งแข็งไมมีใคร
เกินพระพุทธเจา สลบก็สลบ เลยสลบตายก็ตายเลย ใหพระองคถอยไมถอย ถึงกาลเวลาท่ี
จะสูสูอยางนั้น 

เราก็เหมือนกันสูเพ่ือชาติบานเมืองของเราใหรมเย็นเปนสุข แนนหนาม่ันคง 
ตางคนตางชวยกัน ไมมีอะไรใหญย่ิงกวาชาติ คนทั้งประเทศนี้อยูดวยกันเรียกวาชาต ิ
ไมมีอะไรใหญย่ิงกวาชาติ ถาจมทั้งชาติก็หมดไปเลยไมมีเหลือ ฟนฟูขึ้นทั้งชาติก็มีความ
เจริญรุงเรืองแนนหนาม่ันคง น่ีเรากําลังอุมชาติไทยของเราเพ่ือข้ึนสูความสงบรมเย็น ความ
แนนหนาม่ันคง จึงใหพากันตางคนตางปฏิบัติหนาที่ของตนเพื่อชาติไทยของเรา โดยฟง
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เสียงหัวหนานะ สําหรับเราเองเราก็ไมมีเจตนาแมเม็ดหินเม็ดทราย ท่ีจะเปนเร่ืองทําลาย
ชาติไทยของเรา เม็ดหินเม็ดทรายไมมีเลย เรียกวาไมมีเลย มีแตจะอุมโดยถายเดียว จะ
หนักจะแนนขนาดไหน เอา สู ๆ ตลอด จึงขอใหพี่นองทั้งหลายเห็นใจนะ ไดอุตสาห
พยายามเพ่ือชวยชาติน่ันละ เราก็พูดแลววาชวยเราเราไมมี เราบอกตรง ๆ ทุกอยางไดมา
มากนอยสมบัติเงินทอง ไดมาเทาไรเพื่อโลกทั้งนั้น ๆ เราไมเอาอะไร เปดแบมืออยูนี้ตลอด 
เราไมเคยจะไปกําอะไรเลยพอ พอทุกอยางแลวไมกํา มีแตเปดออก ๆ ๆ เร่ือย เพ่ือความ
สุขความเจริญแกผูเกี่ยวของอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะฉะน้ันจึงขอใหเอาเต็มเม็ดเต็มหนวย  

นี้ก็กุมภาพันธกําลังเริ่มตน มีนา ๒ เดือนเต็ม ใหพยายาม มันจะพอไดมากนอย
เพียงไร เอา เส่ียงวาสนาเรากับความเขมแข็ง เอาใหติดตามกันไป ใหได ๕๐๐ กิโล วันท่ี 
๑๒ นี้ออกผางเลย ออกสนามละ ๕๐๐ กิโล น้ําใจแหงความรักชาติของพี่นองชาวไทยเรา
ออกสนามวันที่ ๑๒ เมษายน จําใหดีนะ ถาออกไมไดแลวตายเลยนะ เขาใจไหม ออกใหได
นะ ของเลนเมื่อไร วาจะเอาแลวไมใชเลน ๆ ตองเปนเรื่องจริงดวยกันทั้งนั้น ตางคนตาง
อุตสาหพยายามทุกคน วันนี้ก็จะไมพูดอะไรมากละ พูดเพียงเทานี้ก็เห็นจะพอ ดูนาฬิกามัน
เกือบจะ ๙ โมงครึ่งแลว ฝากความไววางใจกับบรรดาพ่ีนองท้ังหลายท่ัวหนากันนะ เอาให
เต็มยันคราวน้ี เราจะริบรวมเงินมาไดเทาไร เราก็จะเอาไปซ้ือทองคําคราวน้ีนะ  

ขนมอยาขนมานะ ตอไปอยามายุงนะ ไมดี เดี๋ยวกลายเปนขลังนอก ๆ ไป ขลังไป
ไหนเลยลืมตัวไมไดเรื่องนะ ใหมันขลังอยูภายในซิ ไปไหนเขาเขียนไว ปายน่ัน วิ่งรถไปนี้
ติดไว ๒ ขางถนน ขอเชิญปดลูกนิมิตผูกพัทธสีมา แลวแจกเหรียญ ฟงแลวมันจะสลบนะ
เรา แจกเหรียญ เหรียญพอเหรียญแมอะไรเราก็ไมรูนะ มันหาขลังแตภายนอกตัวเองไม
มอง หัวใจท่ีตองการความขลังเต็มเหน่ียวอยูภายในใจ ไมไดมาสนใจไมเหลียวแล ดูตั้งแต
ภายนอกเกาแตภายนอก ตัวสําคัญภายในใจน้ีไมไดมาชําระสะสาง มันจะขลังไดที่ไหน ไม
ขลัง ถาทําอันน้ีใหเต็มเหน่ียวแลวขลังตลอด อยูที่ไหนขลังหมด พระพุทธเจาขลังที่หัวใจนะ 
พระสงฆสาวกขลังที่หัวใจ ธรรมก็ขลังอยูที่หัวใจ ธรรมกับใจเขาอันเดียวกันแลวไมมีอะไรมี
อํานาจเหนือกวาแหละ นี่ใหมันขลังอยางนี้  

อันน้ีแจกเหรียญ เราผานไปมันไดอานดู มีตั้งแตผูกพัทธสีมาแลวก็แจกเหรียญ 
โอย.มันพิลึกพิลั่น ก็วาเปนเจตนาที่เปนกุศลของตัวเอง ธรรมที่ดีอยูฉากหลังทําไมมันไม
มอง มันมามองอะไรอยางนี้ ใหมันขลังตรงนี้ซิ ถาลงขลังตรงนี้อยูไหนขลังหมดนะ อยางนี้



 ๕ 

ละมาแจกขลัง ๆ อยางนั้น หลวงตาบัวจะกลายเปนหลวงตาบัวขลังอยางน้ีไปนะ ขลัง
ขาวตมขนม เอา นี่ของขลัง ขลังไป พูดไปเรื่อยแจกของขลังไปเรื่อย เอา ไป ๆ เร่ือย ๆ  

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 
 


