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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

กิเลสแผลงฤทธิ์ ธรรมคันฟน 
กอนจังหัน 

เอานะพระ ภาวนาเอาใหดีนะ ใหหนักในทางภาวนาสําหรับพระเรา ไมมีงานอื่น
ใด บวชเขามาเพื่อมรรคผลนิพพาน ไมใชบวชเขามาพอเปนพิธี มาหายศหาลาภเปนบา
ไป พระเปนบาหายศหาลาภ ยศลาภอะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาธรรมยศ ศีลยศ ธรรมยศ 
วิมุตติ เลิศแลว พระพุทธเจาทานหาอยางน้ัน พวกเรานี่หาแตมูตรแตคูถ ยศลาภที่ไหน
ตั้งชื่อตั้งนามใหแลวเปนบาไปเลย เอ พระเปนบาเปนอยางน้ี ทาํไมเปนอยางน้ัน 
พระพุทธเจาฉลาดเลิศเลอไมมีใครเกนิ ทําไมลูกศิษยตถาคตจึงโงชะมดั ไปหาแตสวม
แตถาน ไอลาภไอยศหามาสะแตกอะไร มันก็มีแตชื่อเฉยๆ ชั้นนั้นชั้นนี้ เจาของเปนไฟ
อยูและเปนมูตรเปนคูถในหัวใจมีประโยชนอะไร 

คิดบางซิพระไมคิดใครจะคิด ศาสดาองคเอกจอมคิดจอมปราชญ สาวก
ทั้งหลายทานเปนจอมคิดจอมปราชญเปนลําดับลําดากันมา พวกเราทําไมจึงเปนจอมโง 
หาแตสวมแตถาน หาแตลาภแตยศ หามาสะแตกอะไร เราอยากพูดใหมันเต็มยัน มัน
ขวางหัวใจมาตลอดๆ ไอพระไปหาลาภหายศ หาสรรเสริญเยินยอยิ่งกวาที่จะหาอรรถ
หาธรรมในใจตามพระประสงคของพระพุทธเจา นาทุเรศนะ หาธรรมในใจซิ อะไรจะ
เลิศเลอยิ่งกวาธรรม มีธรรมในใจแลวอยูไหนสบายหมด เลิศตลอดเวลา พูดใหมันชัดๆ 
หาธรรม อยางน้ันซ ิถาลงไดเต็มหัวใจแลวอยูที่ไหนก็อยูเถอะวางั้นเลย เลิศตลอดๆ อยู
ใตดินก็เลิศ อันนี้ไมไดขึน้อยูกับดินกบัน้ํากับลมกับไฟ ขึ้นอยูกับธรรมอันเลิศอยางเดียว
เทานั้น 

ใหพากันตั้งใจภาวนานะ สติเปนสําคัญ นี่ผมพูดเสมอ ตัง้สติใหดี ใครประกอบ
ความเพียรสติไมขาด ผูนั้นจะมีรากมีฐานโดยลําดับลําดา ฟาดถึงมรรคผลนิพพานไม
ตองสงสัย สติเปนสําคัญมากทีเดียว นักประกอบความเพียรมักจะขาดสติ ไมถอืสติเปน
สําคัญ จําใหดีนะสติเปนสําคัญมาก ความพากเพียรตั้งแตตนถึงมหาสติมหาปญญา 
ออกจากสตลิมลุกคลุกคลาน จากนั้นก็เปนสติปญญาอัตโนมตัิ จากสติปญญาอัตโนมัติ
แลวก็เปนมหาสติมหาปญญา ออกจากภาคปฏิบัติ ใหมันเห็นชัดๆ ในหัวใจเปนไร 

มีแตอานตําราเปนหนอนแทะกระดาษมันเกิดประโยชนอะไร พระพุทธเจาไมได
สอนใหเปนหนอนแทะกระดาษ เปนนกขุนทอง แกวเจาขาๆ หนอนแทะกระดาษเกิด
ประโยชนอะไร เรียนเอาความจํามาเปนมรรคเปนผลไมมีประโยชน กิเลสไม
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ถลอกปอกเปกสักตัวเดยีว เรียนมาเพื่อประพฤติปฏิบตัิกําจัดกิเลสออกจากใจนัน้
ถูกตอง 

ทานวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คืออะไร ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน เชน
พระพุทธเจาทานประทานพระโอวาทให เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่เปนปริยัติเรียน
แลวจากพระโอษฐพระพทุธเจา ทีนี้ก็เอาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มาเปนภาคปฏิบัติ 
พินิจพิจารณาคลี่คลายอีก ผลเกิดขึ้นก็มีความสงบรมเย็นเปนลําดับลําดา นี้เรียกวา
ปฏิเวธ คือผลที่เกิดขึ้นจากงาน นี่ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ถาไมมีอันนีแ้ลวศาสนาก็วาง
เปลา พวกเราเปนหนอนแทะกระดาษอยูเฉยๆ ไมไดเร่ืองไดราวอะไร 

เวลานี้ศาสนากําลังถูกเหยียบย่ําทําลายจากกิเลส ใครก็ยอแตกเิลสๆ กิเลสยอไป
เทาไรสามโลกธาตุดูซิ ใครยอกิเลสแลวมีความสุขความเจริญเอามาอวดหนอยนะ มัน
เปนยังไง อยูที่ไหนก็ยอกิเลสๆ แลวรอนกันทุกหยอมหญา นี้ละโทษแหงการยอกิเลส 
ยอธรรมดูซนิะ ปฏิบัติธรรม รักษาใหดี เร่ืองความดีงาม เอา รักษาใหดี จะพาคนจมลง
นรกเหรอ เดี๋ยวนี้พวกเรามันตกนรกทั้งเปนนะ เพราะไมปฏิบัติตามทางของ
พระพุทธเจา มันตกนรกทั้งเปน กิเลสตัวเปนฟนเปนไฟมันเผาอยูในหัวใจน่ันนะ เอาชื่อ
เอานามเอายศถาบรรดาศักดิ์อะไรเขามากลบจะใหมันหายทุกข มันไมหาย กลบก็กลบ
ไปอยางน้ันแหละ ไฟกิเลสมันไมไดขึ้นกับใคร 

พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัต ิ เคยซ้ําแลวซ้ําเลาเร่ืองสตินี่นะ ใครตั้งสติด ี เอา 
แนนอนเลยคนนั้น ยืนตัวใหเลยวาอยางไรผานไดๆ ทีแรกตั้งรากตั้งฐานได สติมีกเิลส
ไมเกิด จําใหดีคํานี้ กิเลสเกิดจากสังขาร สังขารเปนเครื่องมือของสมุทัย สมุทัยคืออะไร 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงออกมา นั่นละเอาไฟมาเผาหัวใจเรา ถาอันนี้ไดออกพดุ
ออกไปแลวเอาไฟมาพรอม สตติั้งอยูปากชองทีม่ันจะออก ปดไวใหดี คําบริกรรมมีเอา
ลงไปตามฐานของจิต 

ผูมีความสงบ สติอยูกบัความสงบ ผูที่ยังไมไดความสงบ เอาคําบริกรรมเปน
เครื่องกํากับ แลวสติจับอยูตรงนั้น เอาดูซินะมันจะผิดไปไหนธรรมพระพุทธเจา ทีพู่ด
มานี้ไดทํามาแลวนะ ไมไดมาสุมสี่สุมหาสอนทานทั้งหลาย สอนอยางแมนยํา เพราะเรา
ไดปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหนวย หายสงสัยในธรรมพระพุทธเจาหมดทุกประเภทเลย 
แลวกราบพระพุทธเจาราบเลย ที่เราสอนอยูเวลานี้ทานทั้งหลายเขาใจวาผมเปนบาหรือ 
ถาวาผมเปนบา ทานทั้งหลายก็เปนบาหมดเลย ปนเกลียวพระพุทธเจา เหยียบหัว
พระพุทธเจา ไมเชื่อพระพุทธเจา นี่พวกบา เขาใจไหมละ 

ถาเชื่อพระพทุธเจา เอาซินะ ทานสอนวายังไง สติเปนยังไง ปญญาเปนยังไง อยู
กับพวกเรานี่นะ ทานสอนลงที่หัวใจ เอาใหจริงใหจังสักหนอยนะ มันไมมีใครจริงใครจัง
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นะ ถือศาสนาถือเพียง เอย พูดไมถกูนะ เวลาถาม ถือศาสนาพุทธ อยูในทองแมมนัก็
พุทธ ออกมาแยงปากแมพูด ถอืศาสนาพุทธ แตตัวมันทั้งแมทั้งลูกเปนลิงทั้งน้ัน พวก
เราน่ีพุทธ พระทั้งหลายนี่พุทธ พวกพทุธลิงพวกนีน้ะ พูดแลวมันนาโมโห โมโหก็โมโห
เถอะโมโหแบบนี้ มันโมโหจริงๆ นะมองดูมันขวางหูขวางตา แบบหูหนวกตาบอดไป
อยางน้ัน ใหกิเลสเหยียบโนนเหยียบนี้ ไปที่ไหนมีแตกิเลสออกหนาออกตา 

ที่อื่นเราก็ไมวา ไอวัดนี่นะ พระนี่นา ที่นาจะอบรมศีลธรรมใหเกิดมีในจิตใจของ
ตนไมสนใจ วิ่งไปหาสวมหาถาน หาลาภหายศ หาความสรรเสริญเยินยอ ซึ่งเปนเรื่อง
โลกๆ เร่ืองกิเลสลวนๆ หาธรรมซินะ สติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ตั้งลงไปในจิต
เจาของ ศีลรักษาใหดี สติใหตั้งมั่นทุกส่ิงทกุอยาง นี่ละสมบัติอันเลิศเลออันลนคาของ
พระ นี่คือสมบัติของพระ นอกจากนั้นเปนสมบัติของโลกเขา จะมีกองเงินกองทองเทา
ภูเขาก็เปนสมบัติของโลก สวนสมบัติของพระคอื ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ 
วิมุตติสมบัต ิ นี้เปนสมบัติของพระ ออกมาจากพระศาสดาทานประทานให คือสมบัติ
อันเลิศเลอ จําใหดีนะ เอาละพอ 

หลังจังหัน 

ตานี้สําคัญมาก อวัยวะสวนใดจะวิกลวิการไปบางนี้ก็ไมเปนไร เมื่อตาดียังมี
ความหมายมองอะไร พอตื่นปบมันจะมองตลอด..ตา มีความหมาย ถาตาบอดเสียอยาง
เดียวไปนั่งอยูบนกองเงินกองทองก็ไมมีความหมาย เราจึงเอาจุดนี้แหละ ตานี้ให
ความหมายมากมนุษยเรา เร่ืองตานี่สําคัญ หูหนวกไมเปนไรขอใหตาไดมองเห็นเปน
ความหมายในสายตาๆ พอตาบอดปบเทานั้นหมดความหมาย นั่งอยูบนกองเงินกอง
ทองก็ไมมีความหมาย เพราะฉะนั้นเราจึงไดพยายามในจุดนี้ จากน้ีแลวกําลังเร่ิมตั้ง
บุรีรัมย ก็คิดวาไดหลายจังหวัดแถวนั้น ศรีนครินทรก็ตีเขาไปทางนูนอีกใชไหมละ ทาง
อุดรก็ไปหนองคาย สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลําภู...ตา จากนั้นก็ตั้งบุรีรัมย 
พอไดบุรีรัมยแลวก็จะตั้งภาคไหนอีก จะพิจารณาหาความสําคัญเสียกอน แลวก็จะคอย
พยายาม 

การเงินการทองจะรอใหมีมันไมมีแหละ มีเทาไรลากออกไปเลย ถูไปเลยไถไป
เลย ไดแคไหนเอาแคนั้น ตอไปมันก็ไดเอง เรามันไมเคยมีเงินเปนกอบเปนกําแหละ มี
ไมไดนะเรา มีมาปบออกแลวๆ มันอยากออกตัง้แตยังไมมีจะวาไง มาเทาไรมันก็หมด
ไปๆ 

วันนี้คงไมเทศนอะไรมาก เมื่อเชานี้ก็เทศนแลว เทศนธรรมะเมื่อเชาเปนธรรมะ
มีแปลกประหลาดอยูบาง มีแตกิเลสแผลงฤทธิ์ๆ  ธรรมก็คันฟนละซิ กัดเอาเสียบาง 
ธรรมคันฟนกัดเอาเสยีบาง (หลวงตาเจาคะ ขออนุญาตนิดหนึ่ง แบบเวลากลางคืนเรา
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ฟงเทศนหลวงตาดวยภาวนาไปดวย แลวมันเงียบหายไปเลยนี้แตเราไมมีปญญานี้จะทํา
ยังไงดีคะ) คือจิตเขานี้แลวเสียงมันก็หาย พอจิตมันเขานี้แลว เรียกวาชวยตัวเองไดแลว
เสียงก็หายไปๆ เพราะอันนั้นกลอมจิตใหสงบลง พอจติลงแนวแลวทีนี้เสียงก็อยูสูงๆ 
เววๆ สูงๆ เหมือนอยางคําบริกรรม เวลาจิตเขาพับคําบริกรรมจะขาดไป นี่จิตชวย
ตัวเองไดแลวเขาพัก พอถอยออกมาคําบริกรรมก็ติดกันไปหนุนกันไปเรื่อยๆ 

(แลวปญญาเราจะออกยังไงคะหลวงตา พอฟงหลวงตาเทศนแลวเราบอก เอะ
ปญญานี้จะออกยังไงนะออกไมคอยถกูคะ) คําวาปญญานี่ทานแสดงไวอยางแบบฉบับ 
ปญญานี้ออกดวยความพินิจพิจารณา ผูปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตองก็คอืวา เมื่อจิตมี
ความสงบพอสมควรจิตไมวุนวาย เรียกวาจิตอิ่มอารมณ นั่นละพาจิตที่สงบออก
พิจารณาทางดานปญญา ออกพิจารณานี้มันก็รูไปเหน็ไปๆ รูไป โธ เร่ืองปญญาพิสดาร
มากนะ ลงปญญาไดออกนี้มันกระจายกวางขวางมากประมาณไมไดเลยนะปญญา จะ
กวางขวางขนาดไหนก็ตามในปญญาของผูยงัมีกิเลสจะแกกิเลสตัวเอง มันจะหมุนเขามา
นี่นะ ปญญาออกเทาไรจะหมุนเขามาแกตัวเองๆ เร่ือยๆ ออกจากจิตที่มีความสงบ 

เมื่อจิตอิ่มอารมณไมยุงเหยิงวุนวายแลว เราก็พิจารณาทางดานปญญาแยกธาตุ
แยกขันธสกลกายเขาเราอะไร แยกดูใหเห็นตามความเปนจริง ทีนี้มันจะเหมือนไฟได
เชื้อ มนัเห็นอันนี้แลวมันจะติดอันนัน้พันอันนี้ติดนี้เขาใจนั้นเขาใจนี้เร่ือยๆ จากน้ันก็
กวางออกๆ กวางออกเทาไรมันก็ยิ่งเห็นกิเลสที่ละเอียดเขาไปโดยลําดับๆ ภายในหัวใจ
ตัวเอง กวางออกเทาไรปญญามันเขามาชําระกิเลสภายในจิต เร่ืองปญญา โฮ พิสดาร
มากนะ ศีล สมาธิ ปญญา นั่นถูกตอง สีลปริภาวโิต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส 
ศีลเปนเครื่องหนุนสมาธิ คนมีศีลแลวจิตใจยอมไมเดือดรอนทําสมาธิสงบไดเร็ว 

สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา สมาธิเปนเครื่องหนุน
ปญญาใหเดินไดอยางคลองตัว ปญฺาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ 
ปญญาเปนเครื่องซักฟอกจิตใหหลุดพนจากกิเลสโดยชอบ ปฺญาปริภาวิตํ จึงวา ศีล 
สมาธิ ปญญา พอถงึปญญาแลวก็วิมุตติ ปญญาตางหากแกกิเลส สมาธิตีกิเลสใหสงบ
ตัวเขามาจิตอิ่มตัว ทีนีอ้อกพิจารณาทางดานปญญาคลี่คลายๆ นี่ละถอนกิเลสถอนดวย
ปญญา สมาธิตีกิเลสตะลอมเขามา จิตใจมีความสงบอิ่มอารมณแลวก็พิจารณาทางดาน
ปญญามันกอ็อกๆ 

ธรรมของพระพุทธเจานี้กเ็คยพูดแลว เทียบกันกับสระน้ําที่สะอาดสุดยอดเลย 
แตถูกจอกแหนปกคลุมไวมองหาน้ําไมเห็น จติใจทั้งดวงเปนอยางน้ันละ ใจแทเปน
อยางน้ัน แตกิเลสมันปกคลุมหุมหออยูขางนอก ปกคลุมแลวมันยังหลอกสัตวอกีดวย 
มันไมเหมือนจอกเหมือนแหนนะ มันหลอกดวย จอกแหนกิเลสน้ีมันหลอกดวย ใหเปน
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บาไมเลิก คือบาเร้ือรังบาภพบาชาติเพราะกิเลสน้ีแหละ พอเปดออกๆ ดวยปญญา ดวย
ความเพียรเขาไปเปด เปดออกเขาไปมันก็คอยชดัเขาเห็นเห็นน้ําเขาไปๆ เร่ือยๆ เปด
ออกหมดจาเลย ทีนี้อยูที่ไหนมีแตธรรม ภายในใจมีแตธรรมลวนๆ นั่นละที่นี่เลิศเลอ 
คําวาเลิศเลอนี้ไมมีทีต่องติแลว คือมันเลิศเลอสุดโลกสุดสงสารสุดสมมุติโดยประการ
ทั้งปวง ความเลิศเลอของจิตที่บริสุทธิ์นี้เปนอยางน้ัน เลิศไมเหมือนโลกทั้งหลายเลิศ 
เลิศธรรมเปนอยางน้ัน 

เราจึงไดเนนหนักทางดานภาวนา สอนพระเราใหเปดจิตออกไปดูซินะมันเปน
ยังไง เปดออกๆ มันจะกวางออกๆ ไมมีเราพูดจริงๆ เทาที่ผานมาเร่ืองศาสนาตางๆ 
เราไมไดตําหนิติเตียนศาสนาใด เราพูดตามหลักความเปนจริง ไมมีศาสนาใดที่จะจี้เขา
ไปถึงจดุสําคัญแหงวัฏจักร คอืวัฏจิต ดวยการภาวนาดูจิต ศาสนาพุทธเทานั้น มีเทานั้น 
จึงเรียกวาศาสดาองคเอก เอกแทๆ เอกไมมีสองมาเปนคูแขง คําวาเอกมันหลายเอก
เขาใจไหม เอกตาขางเดยีวก็มี ถาตาขางน้ีบอดแลวก็เรียกตาบอด ถามีตาอยูขางหนึ่งดี
อยูแลวเขาเรียกวาเอกตาขางเดียว เอกอันหนึ่งไมมีใครคูแขง นั่นมันหลายชั้นนะ พวก
เรามันมีแตพวกเอกตาขางเดียว ถามันบอดแลวหมดเลย เอกของพระพทุธเจาเอกไมมี
ใครเสมอ มีหนึ่งเทานั้น 

พอถงึจุดนี้แลวมันหมดเลยนะ ทุกอยางมันเลยไปหมดเสียทุกอยาง จิตถาถึงขั้น
บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแลวเลยไปเสียทุกอยาง เรียกวาเลยสมมุติ ถาจะพูดกพ็ูดไมมีอารมณ 
จะพูดหนักพูดเบาพูดอะไรๆ ใชกิริยาตามสมมุติใหสมมุตรัิบทราบๆ จะเปนผลเปน
ประโยชนจากการใชนี้ออกไปสูสมมตุเิทานั้นเอง ธรรมชาตินั้นไมมีอะไร หมด ทานวา
นิพพานเที่ยง ทานจะไปหาที่ไหนทานดูจิตของทาน นิพพานเที่ยงก็คอืจิตดวงนี้เองเที่ยง
แลว เรียกวาเปนธรรมธาตุ จิตดวงนี้เปนธรรมธาตุแลว ถาอยูในรางอันนี้ก็เรียกวาราง
ทานเปนพระอรหันต คือจิตดวงนั้นละเปนธรรมธาตุอยูทามกลางของสมมุติคือกองธาตุ
กองขันธนี้ จติครองตัวอยูนี้ อันนั้นเปนธรรมธาตุ 

รางกายนี้มันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป กิริยาเราจะ
ใชยังไงก็ไดใชอันนี้นะ แตธรรมชาตินั้นคงเสนคงวาตลอดเลย ไมมาเกี่ยวกับกิริยา
อาการของรางกายนี้ จะทําอะไรใหเกี่ยวก็ไมม ี เพราะกิริยาอะไรมันเปนสมมุติทั้งหมด 
นั้นไมใชสมมุติเปนวิมุตติเพียงอันเดยีวเทานั้น ไมมีอะไรเขาผานไดเลย ทานจึงวา
นิพพานๆ คือดับสนิท อยางพระพุทธเจานิพพาน คือดับสมมุติในขันธของทานนี้ดับไป
พรอม แตกอนดับแตสมมุติโดยประการทั้งปวง แตขันธนี้ยังมีรับผิดชอบอยู ทีนี้พอ
ขันธสลายปบนี้เรียกวานิพพานไปเลย ดับหมด รับผิดชอบในขันธก็ไมมี หมด ทาน
เรียกวานิพพานๆ 
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เหลานี้ธรรมพระพุทธเจาแสดงไวแลววา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะเห็นผลงานของ
ตนเปนลําดับลําดาไป ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา อยางที่พูดบาๆ บอๆ อะไรที่วา
เปนพระอรหันตตองพระพุทธเจารับรอง ถาเปนพระอรหันตแลวตองพระพุทธเจา
รับรอง ก็ สนฺทิฏฐิโก ประกาศไวแลว พระพุทธเจาก็ประกาศไวตรงนั้น รับรองในที่นั่น
แลว ใหมนัรูเขาซิ นี่มันไมเคยปฏิบัติไมเคยสนใจ มาพูดบาโมน้ําลายเฉยๆ เปนพระ
อรหันตตองใหพระพุทธเจารับรองมีที่ไหนไมเคย แต สนฺทิฏฐิโก ประกาศไวเรียบรอย
แลวนั่นคือองคศาสดา ประกาศผางออกไปรับรองตัวเองผึงเลย ธรรมก็เหมือนโลก ใคร
หาธรรมเจอธรรม หาโลกเจอโลก หาบาปเจอบาป หาบุญเจอบุญมีอยูดวยกัน ไมมีอะไร
บกพรองในโลกน้ี เราเสาะตรงไหนแสวงหาตรงไหนก็ไดตรงนัน้ ถาไมหากไ็มได เอาละ
วันพดูเพียงเทานี้พอสมควร 

วันนี้ไดทองคําหรือเปลา (๔ บาท ๖๘ สตางคครับ) นั่นเห็นไหมไมเสียลวดลาย 
วันหนึ่งไดไดอยูอยางน้ันละ วันเทานั้นบาทเทานี้บาทมันก็มากขึ้นๆ เดี๋ยวนี้มันได ๒๒๘ 
กิโลแลวมัง ทองประเภทน้ําไหลซึมได ๒๒๘ กิโลแลว นั่นเห็นไหมละของเลนเมื่อไร ถา
ไมพูดไมไดเลย ก็เราเปนหวงคลังหลวงของพี่นองลูกหลานไทยเรา เมื่อพอ
ตะเกียกตะกายไดเราก็พาตะเกียกตะกายใหเปนหลักของชาติไทยเรา ทองคําเปนสําคัญ
มาก โลกยอมรับเรื่องทองคํา ประเทศไหนมีทองคํามากประเทศนั้นแข็ง พลเมืองนอยก็
แข็ง ถาไมมทีองคําพลเมืองมากขนาดไหนก็ไมมคีวามหมาย มันสําคัญอยูที่ทองคําเปน
หัวใจของชาติ เราจึงพยายาม 

ที่พวกพี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศ ไดอุตสาหพยายามหาทองคําคราวชวยชาติ
คราวนี้ก็ไดตัง้ ๑๑ ตัน รวมทั้งอันนี้ดวยแลวก็มันจะเขารวม ๓๐๐ กิโลมัง ๑๑ ตันกับ 
๓๐๐ กิโลนาจะไมต่ํากวาน้ันแหละ ก็ไดอยางนี้แหละคอยขึ้นไปเรื่อย เราพยายามขน
เขาๆ กวาดเขามาๆ หนุนสวนกลางของเรา เพราะฉะนั้นพอไดยินวาเอาเงินนั้นไปถลุงๆ 
เราจึงโมโหละซิ คนหนึ่งหาแทบลมแทบตาย หาเขามาสูหัวใจของชาติเรา คนหนึ่งมา
ลากเอาจนจะไมมตีับมีปอด นี่ซิมันโมโห นี่ธรรมนําโลก กับโลกนําโลกตางกันยังไงบาง
ดูเอาซิ ธรรมนําโลกยกเราเปนผูนํานี้เลย บาทหนึ่งเราไมเคยแตะคิดดูซ ิ ขนเขาทั้งน้ัน
เลย พอออกก็เปนประโยชนทั้งหมด ออกไปไหนก็เปนประโยชน อันนั้นไดมาเทาไรขน
เอาไปถลุงกนัหมดๆ พดูแลวมันโมโหนะ คนหนึ่งหาเขาขนเขาคนหนึ่งขนออก นี่ละ
ธรรมขนเขา โลกกิเลสตัณหากินไมพอขนออก มนัตางกันนะ โลกนําโลก ธรรมนําโลก
ตางกัน เอาละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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