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หาความสุขความสงบไมไดถาไมมีธรรม
ทองคําประเภทน้ําไหลซึมคอยไหลซึมเขามาเรื่อย เดี๋ยวนี้ทองคําที่ไดดูเหมือน
๑๑ ตัน กับ ๔๐๐ กิโล มันก็จะไดเรื่อยๆ เพราะเราเปนหวงชาติไทยของเรา ใหมีเนื้อมี
หนังเต็มเนื้อเต็มตัวซิ บานอื่นเมืองอืน่ เขาก็มีหนามีตา เมืองไทยเราก็มีหนามีตาจะวา
อะไร เราก็ตองแตงหนาแตงตาใหสวยงามนาดูบางซิ หาทุกทางที่จะใหเปนเนื้อเปนหนัง
แหงชาติไทยของเรา เราคิดเราอานเต็มกําลังเหมือนกัน ไมใชอยูๆ ก็ฉุดกันไปลากกัน
ไป เราคิดเรียบรอย จะออกชองไหนๆ พิจารณาเสียกอนเรียบรอยๆ ออกๆ ก็ไมเห็น
ผิดพลาดนะ เทาที่ดําเนินมาโดยลําพังตนเองก็ดี พาพี่นองทั้งหลายดําเนินก็ดีก็ไมเห็น
ผิดพลาด
การดําเนินโดยลําพังตนเองเพื่อแกกิเลสก็ไมเห็นผิดพลาด
ถาหากวาเปน
ความผิดพลาดกิเลสจะมวนเสื่อไดยังไง นี่ฟาดเอาจนกิเลสมวนเสื่อแลวก็พูดปางๆ เรา
ไมอาย หาของดีไดของดีมาพูดใหใครฟงเปนความเสียหายแลวเหรอ คนทําความชั่ว
เต็มอยูในเรือนจํานั้นเปนยังไง เปนมงคลเหรอ ถาเปนมงคลก็พากันไปกราบพวก
นักโทษในเรือนจํา พูดความดีใหฟงไมอยากฟง หูนี่มันหูกีดหูขวางหูไมเปนมงคล ไม
อยากฟงของดี อยากฟงแตของชั่วๆ ชาๆ
เราพิจารณาทุกอยางที่พาพี่นองทั้งหลายดําเนิน พิจารณาเต็มกําลังแลวก็ออกๆ
ก็ไมเคยเห็นผิดพลาด คิดดูอยางที่วา เอา จะนําพี่นองทั้งหลายป ๒๕๔๐ มันสะเทือนใจ
มากทีเดียว
พอแมปูยาตายายพาถอพาพายมามีความสงบรมเย็นสมบูรณพูนผลมา
เรื่อยๆ มาถึงรุนของลูกๆ หลานๆ นี้จะพาบานเมืองใหลมจมมันเปนไปไดเหรอนั่นซิ
ไมอายโลกเขาเหรอ พอแมปูยาตายายพาถอพาพายมาอยางสงาผาเผย ดวยความสงบ
รมเย็น แตเวลารุนลูกรุนหลานมาสังหารชาติของตนมันดูไดเหรอนั่นซิ มันกระเทือนใจ
มากนะ เพราะฉะนั้นจึงวา เอา จะนําพาไปเรื่อยจนกระทั่งทองคําน้ําไหลซึม
ทองคําที่เราหาไดตั้ง ๑๑,๔๑๐ กิโล ถาพวกเราทั้งหลายไมกาวเดินนี้ทองคํา
เหลานี้จะมีที่ไหน ไมมีนะ นี่ก็ไปกองอยูในคลังหลวงของเราแลว ที่มอบไปแลว
๑๑,๐๓๗ กิโลครึ่ง ที่ยังไมมอบก็จะมอบ รอเวลา เราทํานี้เราทําเปนธรรมลวนๆ นะ จึง
บริสุทธิ์ตลอดเวลา ใครมาแตะไมไดเลย เด็ดขาดเรา ที่วานํานําอยางนี้ละนําพี่นอง
ทั้งหลาย เจาของก็บริสุทธิ์เต็มสวน ทุกสิ่งทุกอยางไมมีรั่วไหลแตกซึมพอจะใหมัวหมอง
ภายในใจเรา เปดอยูตลอดเวลาตอพีน่ องทั้งหลาย ดวยความเปนหวงใยนั้นเองจึงได
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อุตสาหพยายาม เอา จะนําจะพาเดิน ก็ไดอยางวาจริงๆ ทองคําก็ไดตั้ง ๑๑,๔๑๐ กิโล
ถาตางคนตางหมอบอยูทองคําจะไดสกั สตางคเมื่อไร ไมไดนะ
นี่เห็นไหม การตื่นเนื้อตื่นตัวฟนทางจิตใจ จิตใจดีแลวทุกสิ่งทุกอยางมีขอบเขต
การอยูการกินใชสอยทุกอยางมีประมาณ มีขอบมีเขต จะจับจะจายไปทางไหนๆ ใหมี
เหตุมีผล จายมากจายนอยไมมที ี่ตองติเพราะมีเหตุผลจับทุกอยางๆ ถาแบบสุรุยสุราย
อะไรมาความับๆ นั่นลิง ประเทศไทยเราไมใชประเทศลิง ยิ่งเปนประเทศพุทธศาสนา
ดวยซ้ํา ควรที่จะมีขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑในการประพฤติตัว ตลอดการอยูการกินใช
สอยทุกอยาง อยาควาเอาๆ อะไรก็ควาเอาๆ ใชไมไดนะ เมืองไทยเราเปนเมืองควา เรา
เกิดอยูในทามกลางเมืองไทย เมืองไทยเราไมดีตรงไหนก็ตําหนิ ตําหนิเพื่อจะยกขึน้
นั่นเอง ไมไดตําหนิเพื่อทําลาย
เราก็ไมเคยไดคิดไดอานเรื่องที่จะไดนําพี่นองทั้งหลายมาตลอดนะ บวชแลว
เรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจริงๆ เรียนแลวจะออกปฏิบัติ จิตใจมุงมั่นอยางนั้น พอจบ
ตามความมุงหมาย คือความมุงหมายของเราวาใหไดเปรียญ ๓ ประโยคเทานั้น ไมเอา
มากกวานั้น เปนมหาแลวนี้ชองทางของการเดิน เรียกวาแบบแปลนแผนผังสมบูรณแลว
ทีนี้จะกาวเดิน ก็หมายความวาจะออกปฏิบัติ ทีนเี้ วลาออกปฏิบตั ิก็เอาจริงเอาจังทีเดียว
เราจะตายอยูในปาเขาตีเกราะประชุมเห็นไหมละ ไปทีอ่ ื่นเราก็ทําอยางเดียวกัน แตที่
ไหนเขาไมตีเกราะประชุมเราก็ไมพูด
เขาประชุมกัน เปนยังไงพระองคนี้มาอยูกับพวกเรา ไมทราบวากี่วันเห็นดอมๆ
มาบิณฑบาตเสียหนหนึ่งแลวหายเงียบๆ อยูอยางนี้ ทานไมตายแลวเหรอ ไปดูซิ ถา
ทานไมตายทานยังโมโหโทโสอยูเหรอ พากันไปดู ทานไมใชพระธรรมดา วางั้น เปน
มหาเสียดวยถึงทําไดอยางนี้ เวลาไประวังทานจะเขกกบาลเอานะ ผูใหญบานบอกวาเรา
ไมไป ไปดูซพิ ระองคนี้ตายหรือยัง นั่นเห็นไหมละอยูในปาในเขา เราทําอยางนั้นของเรา
เรื่อยไป แตที่ไหนเขาไมตีเกราะประชุมกันเราก็ไมวา ที่เขาตีเกราะประชุมก็ไดยกขึ้นมา
พูดนี่ละ เอาความจริงมาพูดไมไดหลอกลวง เวลาเราปฏิบัติก็เอาอยางนั้นจริงๆ จนเขา
ตีเกราะประชุมแตกบานมาดู กี่วันถึงจะฉันๆ ซัดกันอยูนั้นตลอดจนกระทั่งทองเสียนะ
เรา ทองเสียเพราะอดอาหาร
อดอาหารภาวนาดีๆ เราจะเอาธรรม เรื่องกําลังวังชาทางรางกายมันไมยากอะไร
เวลามายอบแยบ เดินมาบิณฑบาตในบานเขาจนไดพกั กลางทาง แตเวลาฉันแลวดีดผึง
มาแขงสูไมได กําลังมันมารวดเร็วทางรางกาย แตทางดานจิตใจมันฉุดยากซิ จึงตองได
บึกบึน สุดทายก็ทองเสีย จนกระทั่งพ.ศ.เทาไรทีจ่ ะนําบานเมืองก็ไดฉันยาหมอเติ้ง โรค
อันนี้คิดวาจะตายชนพรรษา ถาไมมีอะไรรักษาเราจะตายในระยะนี้ พอกินยานี้แลวดีด
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ผึงเลย ผึงก็นําพี่นองทั้งหลายตลอดเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ นูนละเวลาทําตัวเจาของก็ทํา
อยางนั้น จนเขาตีเกราะประชุมไปดู ดูซินะ นิสัยนี้มันเขากันไดไหม พิจารณาซิ ดูกริ ิยา
ทาทางเปนไดไมสงสัย เพราะเราทํามาแลวนี่ มาพูดนี้ไมใชโกหกนี่นะ เอาความจริงมา
พูด นี่ละเวลาดัดสันดานกิเลสตัวเองเอาใหมันมวนเสื่อก็เอาจริงๆ มันก็มว นจริงๆ ดวย
นี่ละมวนเสื่อ กิเลสมวนเสื่อมาตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ พังทลายเหมือน
ฟาดินถลม นี่ละอํานาจแหงความจริงจัง เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย จนเขาตีเกราะ
ประชุมไปดู บางแหงเขาตีก็บอกวาเขาตี ที่อื่นเราก็ทําอยางเดียวกัน แตเขาไมตีเราก็
บอกวาไมตี นี่ละฝกเจาของ พิจารณาซิ ดูซีดูกริ ิยาทาทางมันนาจะเปนอยางนั้นไดไหม
เอาพิจารณาดูซิ เราดูเรามันรูแลวแหละ พวกนี้มนั ตาบอดหรือ มันไมดูเหรอเวลาเราทํา
ความเพียร เราจะตายไมรู แตเวลาออกมาเทศนปางๆ จึงมาดูผลซิ เหตุที่ทํามามันเดน
ตายมานี่นะ การทําความดีงามอยางนีไ้ ดผลมาใหเห็นเปนลําดับ จนกระทั่งถึงวาเปดเผย
หมดเลย โลกธาตุนี้เปดหมดโดยสิน้ เชิงไมมีอะไรเหลือในหัวใจ โลกสมมุติเปดออก
หมดไมมีเหลือ เหลือแตธรรมวิมุตติหรือธรรมธาตุเต็มหัวใจเทานั้นเอง นี่ละความดีงาม
ศาสนาสอนตรงเปง ไมมีศาสนาใดที่จะเหมือนพุทธศาสนา นี่เปนศาสนาแทๆ
เรียกวาศาสนธรรม ธรรมเปนเครื่องพร่ําสอนโลกใหรมเย็นเปนสุขจนกระทั่งถึงความ
พนทุกขได คือศาสนาของพระพุทธเจา พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว
เวลาเรามาปฏิบัติก็ปฏิบัติอยางนั้น เอาจริงเอาจังมากทีเดียว ก็ไมไดเคยคิดพิจารณา
ชวยบานชวยเมืองดังที่เปนมานี้นะ เวลามันจนตรอกจนมุมจริงๆ ก็เราอยูในทามกลาง
แหงชาติไทยเรา เปนหัวใจของชาติคนหนึ่งๆ ก็ได เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองดีดละซิ เอา จะ
นํา ก็ซัดตั้งแตนั้นมาละ
ผลก็ไดมาเปนลําดับ เชนอยางทองคําก็ไดตั้งดังที่วานี่ละ ดอลลารดูเหมือนได
๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ที่เขานี้หมายถึงวาเขาสูคลังหลวงแลว ทองคําก็เขาแลวสูคลังหลวงแลว
ทีนี้ดอลลารจากนั้นเราก็พูดอะไรจริงอยางนั้นไมมีผิดพลาด เชนอยางดอลลารนี้ตอไปนี้
ดอลลารจะไมไดเขา นั่นเราบอกแลว คือเงินไทยเรานี้ยอบแยบๆ เนื่องจากความทุกข
ความจนของโลกละหมุนเขามาหา เราก็ไดชวยโลกๆ ไดมาเทาไร เฉพาะเงินไทยจาก
การหยุดเทศนาวาการชวยชาติแลวเงินก็รอยหรอลงไปจนจะไมมี แตความจนของคน
ไมไดรอยหรอ ยิ่งมากขึ้นๆ วิ่งมา สุดทายก็ตองไปลากเอาเงินดอลลาร ทีนี้ไมใหเขา เขา
เฉพาะที่เขาแลว คือ ๑๐ ลาน ๒ แสนดอลล จากนั้นเงินดอลลารก็หมุนออกมาชวยเงิน
ไทย ทุกวันนี้เปนอยางนั้น เงินดอลลารออกมาชวยเงินไทยเพื่อชวยโลกละไมไดชวยใคร
ทํามาเปนลําดับลําดาอยางนี้
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เราก็ไมเคยคิดแตกอนวาจะไดชวยโลกแบบไหนๆ มันก็มาเปนขึ้นตอหนาตอตา
ซิ จึงไดดดี ผึงเลย นี่ละจึงวาผิดคาดผิดหมาย เราบวชมาทีแรกไมสนใจกับอะไร ครั้น
ตอมามีความจําเปนรอบดาน คนเราอยูดวยกันมันเกี่ยวโยงกันทั่วแผนดินไทยเรา เมื่อ
กระเทือนเราอยูมันก็กระเทือนไปหมดทั่วประเทศจะวาไง ก็ตองไดชวยกันเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ผลก็ปรากฏดังทีท่ านทั้งหลายเห็นนั่นแหละ วัตถุเงินทองก็ไดเขาไป แตสําคัญที่
ศีลธรรมซิ นี่เราก็บอกวาคราวนี้ละคราวศีลธรรมจะไดออก ก็ไมผิดเห็นไหมละ วัตถุที่
ชวยชาติ บรรดาประชาชนทั้งหลายเขาตองคิดวาตองเงินทองขาวของละถามาชวยชาติ
เขาไมคิดเรื่องอรรถเรื่องธรรม แตเราเอาเรื่องธรรมเปนเรื่องใหญ เอานี้ออกหนาเทานั้น
เรื่องธรรมจะเดินหนาละ ทีนี้ตอไปธรรมจะเขาสูหัวใจคน
ก็เปนอยางนั้นจริงๆ เทศนาวาการตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ไมหยุดไมถอย
ออกทางวิทยุกี่วิทยุแลวเดี๋ยวนี้ ตั้งเทาไรเปนรอยแลวเหรอสถานีวิทยุ ตั้งวิทยุเสียง
ธรรมๆ ออกสูหัวใจคน นี่ก็ตรงกับความคิดไวเรียบรอยแลว สมบัติเงินทองขาวของมี
เพียงเล็กนอย แตธรรมะนี้จะกระจายเขาสูหัวใจคนก็คือคราวนี้เอง ก็เขาจริงๆ ตั้งเทาไร
กี่สถานี (ได ๙๘ ครับ) ก็ ๙๘ สถานีแลว มันก็เปนไปเองอยางนี้ละ เทศนาวาการก็
เทศนไปเรื่อยๆ วิทยุก็กระจายออกไปๆ เวลานี้ถึง ๙๘ สถานีวิทยุแลว ออกไปเรียกวา
ทั่วประเทศนั้นแหละ ออกไปทุกแหงทุกหน นี่ละธรรมะกระจายเขาสูจิตใจคน
เมื่อเสียงอรรถเสียงธรรมเขาสูใจ จิตใจแมจะเปนไฟ ธรรมะนี้เปนน้ําดับไฟ คอย
สงบลงๆ ดังพระพุทธเจาทานแสดงไวในตํารา พวกโจรตั้งหารอยโจรไมใชนอยๆ นะ
หาปลนหาฆาหาฟนรันแทงเอาตับเอาปอดคนมากินๆ
พวกโจรหารอยคนกอความ
วุนวายความฉิบหายใหแกประชาชนจํานวนไมนอยในโจรหารอยคน พอไปฟงธรรมของ
พระพุทธเจาเทานั้น โจรหารอยคนนี้กลับตัวพรึบหมดพรอมกันเลย สําเร็จเปนอรหัต
อรหันตไมนอยนะ พวกโจรหารอยคนนี้ไมใชเลน ทานแสดงไวในตํารา กลับใจเทานั้น
ละ กลับใจเปนคนดี ผูที่ไมไดรับมรรคผลนิพพานก็กลับตัวเปนคนดีๆ ผูที่รับก็รับไป
เรื่อยๆ ทานแสดงไวในตําราวาอยางนั้น นั่นละธรรมะเขาสูใจเปนอยางนั้น
ตางกันกับกิเลส กิเลสเขาสูใจเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันทั่วโลกดินแดนเห็นไหม
นี่กิเลสเขาสูใจของโลก ธรรมไมไดมเี ลย เดี๋ยวนี้ไมมีใครปรารภถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรม
ที่จะนําเขาสูโลกวุนวายนี้ พอเปนน้ําดับไฟใหสงบลงบาง ใครก็อวดทิฐิมานะอึ่งอางพอง
ตัวๆ แลวฆากันฉิบหายไปหมด เห็นไหมละทุกวันนี้ นี่ละอํานาจของอึ่งอางคือกิเลส มัน
ไมยอมตัวงายๆ จนกระทั่งตายฉิบหายไปสักเทาไรๆ ที่ไหนมีแตขาศึกสงครามกอความ
ไมสงบ
ลวนแลวแตกิเลสพาใหเปน
ถาธรรมะเขาตรงไหนจุดนั้นจะสงบๆๆ
เพราะฉะนั้นธรรมะจึงควรที่เราทั้งหลายจะไดยินไดฟง
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ที่เราเทศนาวาการตั้งแตนําชาติมาก็รูสึกวา ธรรมะนี้กระจายออกไปวิทยุเกือบ
รอยสถานีแลว ออกธรรมทั้งนั้น ธรรมเราก็มีทุกประเภทดวย ไมไดมีที่ตอ งติวาธรรมเรา
บกพรองตรงไหนที่มาเทศนสอนโลกนี้ ตั้งแตธรรมพื้นๆ ไปกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระ
นิพพานถอดออกจากหัวใจมาสอนทั้งนั้น พูดแลว สาธุ คัมภีรก็อานมาพอเปนปากเปน
ทาง แตการที่จะใหเปนเนื้อเปนหนังเปนของตัวแลวทําประโยชนแกสวนรวมไดขึ้นจาก
ภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติรูตรงไหนเปนสมบัติของตนเองๆ ไมเหมือนความจํา ความจําจํา
เฉยๆ ไมไดเปนสมบัติของตัวเอง จําแลวก็หลงลืมไปๆ แตภาคปฏิบัติทั้งรูทั้งเห็นทั้ง
เปนสมบัติของตัวดวยตลอด จนกระทั่งเปนสมบัติของตัวเต็มหัวใจดังพระพุทธเจาและ
สาวกทั้งหลาย นั่น ทานนํามาสูโลกใหไดรับความรมเย็นเพราะภาคปฏิบัติ เราก็ใหนําไป
ประพฤติปฏิบัตบิ างซิ
ถามีแตโลกลวนๆ เราอยาไปหวังนะวาโลกนี้จะเจริญ มันจะเจริญดวยฟนดวยไฟ
หนักเขาๆ จนเปนเถาเปนถานทั่วโลกดินแดน ถาไมมีธรรมเปนน้ําดับไฟโลกหาความ
สงบไมได ตองใหหมุนเขาสูอรรถสูธรรม ไมเชนนั้นไมได ฉิบหายหมด เราทุกคนหัวใจ
ทุกคนนี้มันเปนไฟอยูในหัวใจนั่นดู
ไฟที่เขากองไวทุกแหงทุกหนทุกหมูบานทุก
ครัวเรือนนั้น ไมไดรอนเหมือนใจเปนไฟนะ ใจเปนไฟนี้รอนมากเอาความฉิบหายใส
โลกไดโดยไมสงสัย ไฟรอนไมเปนไร แตหัวใจรอนพิลึกมาก ฉิบหายได เพราะฉะนั้นจึง
เอาธรรมเปนน้ําดับไฟเขาสูใจใจจะสงบรมเย็น
ยกตัวอยางเชน โจรหารอยคนกลับตัวหมดเลยเชียว พอไดฟงธรรมของ
พระพุทธเจา จนกระทั่งสําเร็จมรรคผลนิพพานจํานวนไมนอยในโจรหารอยคน ผูที่
ไมไดสําเร็จก็เปนกัลยาณชน เปนคนดีประพฤติปฏิบัติแกไขดัดแปลงตนเองเปนคนดี
ตอไป แลวเปนสิริมงคลแกโลกในอันดับตอมา นี่ก็เหมือนกันธรรมพระพุทธเจาอัน
เดียวกัน กิเลสประเภทเดียวกัน ธรรมะประเภทเดียวกัน แกกิเลสไดประเภทเดียวกันถา
นํามาแก ถาจะนอนกอดคัมภีรเฉยๆ เปนหนอนแทะกระดาษไมสนใจปฏิบัติตามธรรม
แตวิ่งตามกับกิเลส พวกนี้พวกฉิบหาย จําไดเทาไรก็ไมเกิดประโยชน เปนหนอนแทะ
กระดาษไปเทานั้น ถานําธรรมจากกระดาษคือหนังสือที่ทานสอนไวนั้นมาปฏิบัติตัวเอง
มันก็เปนน้ําดับไฟในหัวใจของทุกคนๆ นั่นละ ใหพากันจําเอา
โลกไมไดรอนที่ไหน ไมไดเย็นที่ไหน ไมไดทุกขมหันตทุกขที่ไหน ไมไดเปนสุข
เปนบรมสุขที่ไหน เปนที่หัวใจแหงเดียว ขอใหใจไดรับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีจะเปน
น้ําดับไฟในหัวใจเจาของโดยลําดับ แลวโลกนี้จะเปนโลกที่รมเย็นเปนสุขถาหันหนาเขา
สูธรรม ถาหันหนาวิ่งตามกิเลสแลวตายทั้งเขาทั้งเรา เจริญมีแตเจริญลมปาก หัวใจคน
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และความเคลื่อนไหวของมนุษยมีแตเอาไฟเผากันๆ หาความสุขความสงบไมไดถาไมมี
ธรรม
ถามีธรรมแลวอยูที่ไหนสบายหมดนั่นละ ใหญเทาไรยิ่งใหความรมเย็นเปนสุข
แกผูนอยๆ เหมือนพอกับแมเลีย้ งดูลูก ลูกขนาดไหนมีกี่คนเลี้ยงดูโตกันไปหมดๆ
เพราะความรักความเมตตาสงสาร อันนี้โลกเมื่อเห็นใจซึ่งกันและกันแลวโลกก็สงบได นี่
จะเอาแตใจเราอยางเดียวๆ ใจเรามันเปนไฟเผาโลกไมรูตัว ตางคนตางเผากันมันก็
แหลกไดละซิ พากันจําเอา เอาละพอ
(วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ นิมนตหลวงตาไปรับผาปาที่วัดศรีจําปาทอง อําเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร บาย ๒ โมง เปนวันวางอยูครับ) เปนวันวางอยูเหรอ ถาวางก็ได
คืองานเรามันมากตอมาก เวลารับแลวก็ตองสั่งใหพระเปนผูพิจารณา ถึงวันเวลาก็บอก
เราๆ ลําพังเราจําไมได พูดไปๆ หายเงียบๆ จําไมได เวลาพูดเขาใจ พอพูดจบแลวหาย
เงียบเลยมันจําไมได (ทองคําเชาวันนี้ได ๕ บาท ๘๗ สตางคครับ) แนะเห็นไหมละน้ํา
ไหลซึม มันซึมเขามาอยางนี้ละเรื่อยๆ ก็ไดเรื่อยๆ ทองคําประเภทน้ําไหลซึม
เราอยากใหทองคําเราหมุนเขาคลังหลวงเปนรากแกว ถาเปนตนไมก็เปนราก
แกว ถาเปนลําตนก็เปนแกนอยูภายใน มีรากแกวแลวลําตนก็เปนไมเนื้อแข็งดวย ขึ้น
เลย มันหนาวอะไรไมรู เมฆเต็มฟาแตหนาว หนาวเหมือนฝนจะตก ฝนตกหนานี้ไมใช
เลนนะ หนาวจริงๆ ฝนตกหนานี้ เราเคยโดนตั้งแตเที่ยวกรรมฐาน ดูแทบทุกป พอ
เดือนพฤศจิกาแลวออกเที่ยวละ ตอนระยะนี้ละ ฟาใหมฝนเกา เวลามันตกนี้แหมไมใช
เลนๆ นะหนาว หนาวมาก เสร็จเรียบรอยแลว จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

