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ทําอะไรใหมคี าํ สัตยคาํ จริง
วัดปาภูสงั โฆ ทองคําน้าํ หนัก ๑ กิโล ๒๐ บาท ๘๘ สตางค ดอลลาร ๓๐๐ ดอลล
เงินไทย ๓๐,๐๐๐ บาท อนุโมทนาทุกคนนะ (สาธุ) นีล่ ะภูสงั โฆ ผาแดง เหลานีห้ นุนมา
ตลอด จากนั้นก็กระจายออกวงกรรมฐานทั่วกันไปหมด เมื่อวานนี้ทองคําได ๑๔ บาท ๒๘
สตางค ดอลลารได ๒๓๐ ดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวเมื่อวันที่ ๑๐ นัน้ ไดเพิ่มเขา
มาอีก ๓๗ กิโล ๑๔ บาท ๓๘ สตางค นี่ละอันนี้จะตั้งตนขึ้นไปอีกนะ ตั้งตนใหมอีก พอถึง
๕๐๐ ก็เขาเลย กําหนดไว ๕๐๐ ตายตัว แตกอ นลดกวานัน้ เราก็เอาเขา อยางไรเราก็เขา
เรือ่ ยของเรา ทีนม้ี าพิจารณาเพือ่ ความจําไดงา ยดวย เปนวรรคเปนตอนใหญ ๆ สักหนอย
เลยตองเอา ๕๐๐ กิโลมอบหนึ่งครั้ง ๆ พอสองครั้งก็เปนหนึ่งตัน ๆ เวลาก็ ๕,๕๐๐ กวา
กิโลแลว ๕๐๐ ทีหลังอีกก็เปนตัน เอาอยางนัน้ แหละ
วันที่ ๑๐ เดือนนี้ก็จะไปจันทอีกแลว พอฉันเสร็จแลวออกเดินทางถึงนูนค่ําพอดี
พอมืดก็เอาละไดเทศน มาเต็มอยูนั้น วันที่ ๑๐ พอไปถึงตอนค่ําก็เทศน นีส่ ภาหนู วันหลัง
ก็สภาแมว ทีนี้หนูกับแมวก็ซัดกันไปเรื่อย สภาหนู สภาแมว เทศนตลอด พี่นองชาวไทยขอ
ใหทราบอยางถึงใจทัว่ กันวา เราเริม่ เรงเครือ่ งตัง้ แตบดั นีต้ อ ไปทองคําเรา แตกอนก็เรงมา
โดยลําดับ มันหลายภาระยุง ยากมันยังไมรวมตัว ทีนเ้ี ขามารวมแลว ทองคํากับดอลลารลง
จุดนั้น ๆ แลวก็จะเรงละ เปนทีแ่ นนอนแลวลง ๑๐ ตัน ไดออกประกาศเรียบรอยแลว
พยายามเอาใหไดตามนัน้ จุดหัวใจของพี่นองชาวไทยอยูตรงนั้น จุดจะเดนของพี่นองชาว
ไทยก็อยูจุดนั้น เมื่อไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันแลวเดนดวงเลย สงางามครอบประเทศไทย
ไมมีใครมาตองติไดเลย
เราไดพจิ ารณาเรียบรอยแลว จุดนีเ้ ปนจุดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการชวยชาติคราวนี้ ไม
มีอะไรจะเหมาะยิ่งกวาจุดนี้ เราเอาจุดนีอ้ อกประกาศใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบ ทองคําเราให
ได ๑๐ ตันกับที่มีอยูในคลังหลวงก็จะพอหายใจโลงละที่นี่นะ ไมเต็มปอดก็โลง อยาง
ดอลลารนเ้ี ราคอนขางแนใจไวแลว ๑๐ ลานยังไงก็ได เพราะเวลานี้ ๗ ลานกวาแลว ทองคํา
ยังอีกไกลอยู เพราะฉะนั้นดอลลารจึงจะตามกันทัน แลวแซงหนากันไป เราคิดวาดอลลาร
จะแซงทองคําไปอีก
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ไปแตละครัง้ เหน็ดเหนือ่ ยมากนะ ทนเอา ทนเพราะชาติบา นเมืองของเรา เราทน
จริง ๆ นะ พยายามสุดขีด ตั้งไวจุดไหนจิตก็ตองอยูจุดนั้น ๆ สําหรับเราเองทีเ่ คยปฏิบตั ติ วั
เองมาแลว ถาลงไดตง้ั ในใจจุดไหนแลวตองจุดนัน้ วางัน้ เลยเชียว ตองวาตองทีเดียวเลยเปน
อื่นไปไมได หมุนติว้ ใสนน้ั เลย เชน อยางทําความเพียรนี้ วันไหนรูส กึ วาการภาวนานีแ้ พ
กิเลสในจุดที่ฟดเหวี่ยงกันแลว วันนัน้ จะนอนไมหลับนะ มันจะเอาอีกวางั้นเถอะ พอคราว
หลังเอานะ ซัดนี้พุงเลย นัน่ อยางนัน้ ละ คือเราไดลงตัง้ ในจุดไหนแลวรูส กึ วามันจะเปนยังไง
นิสยั มันเปนอยางนัน้ นะ ถาลงไดตั้งจุดไหนแลวตองเอาใหได ไมไดขาดเลย มันเปนอยาง
นัน้ แหละ สําหรับตัวเองที่บังคับกันฟดกันกับกิเลสเปนอยางนั้นตลอดมานะ
นี่ก็ไดเลาใหพี่นองทั้งหลายฟงอยู แตไมไดเลาเรือ่ งวันไหนภาวนา คือมันจะมีแพมี
ชนะกันเปนวรรคเปนตอนไป ไมใชแพชนะทะลุไปเลยนะ เอาเปนวรรคเปนตอน ๆ ไป จุด
ไหนไปแพ วันนัน้ นอนรูส กึ อยากจะวานอนไมหลับนะ คือจิตมันเปนอารมณ แพจะแกใหม
ความหมายคือจะแกใหม สวนมากทีว่ า เปนเวลาทีเ่ หมาะทีส่ ดุ นัน้ คือตอนกลางคืน ตอน
กลางวี่กลางวันเสียงอะไรเรื่องอะไรจะรบกวน ไมคอยไดสนุกฟดกันเต็มเหนี่ยว พอกลาง
คืนแลวนีล่ ะเรียกวาทีว่ า เอากันใหม สวนมากหมายถึงกลางคืน เปนเวลาทีส่ งบสงัดเปนเวลา
ขึ้นเวทีไดรอยเปอรเซ็นต เอา ฟดกันตรงนั้นละ เอาเลยนะ ชนะนะ ถาไมชนะมันเปนยังไง
ไมทราบ จิตใจอันนีม้ นั แปลก
เรือ่ งความสัตยความจริงเราพูดไดตรง ๆ ตัง้ แตบวชมานีถ้ อื เปนเยีย่ มเลย แตเปน
ฆราวาสอยูม นั เปนนิสยั มา ยังไมถือเปนกฎเปนเกณฑไมเดนชัดเหมือนมาบวช ตอนบวชนี้
ถือตรงไหนตรงนั้นเลย ตอนเปนฆราวาสเราไมรวู า เรามีคาํ สัตยไมมคี าํ สัตยนะ เราไมไดสน
ใจ แตเวลาพิจารณายอนหลังของเจาของเปนอยางนัน้ คือถาลงวาทํา ทําเลย ถาวาไป ไป
ถาวาอะไรตองเปนอยางนั้นมาตลอด หากไมรูวาเจาของมีความสัตยความจริงอะไร เวลาไป
อานธรรมะ ทีนี้เขาไปมันไปกลมกลืนกันกับนิสัยเดิม จากนัน้ มันก็ขน้ึ ละ คราวนีเ้ มือ่ เปน
ธรรมแลวมันก็รจู กั ความสัตยความจริง ทีนก้ี ร็ ชู ดั วามีความสัตยความจริงแคไหน รูใ นตัว
เอง เปนอยางนัน้ ละ
ก็คิดดูซิอยางที่วานั่งภาวนาตลอดรุง ตายก็ตายเอาเฉย ๆ แหละ ที่จะใหลุกไมได
ลุกไมไดเลย นั่นฟงซิ คือคําสัตยคาํ จริงนีม้ นั เลยตายแลว เรียกวาคําสัตยนต้ี อ งเหนือตาย
เอา ตาย ๆ ไปเลย คําสัตยขาดไมได ความหมายวาอยางนัน้ นะ เพราะฉะนัน้ มันจะเปน
ขนาดไหน เอาเลย อะไรจะตายกอนตายหลัง จะดูใหมันถึงที่สุด ไอเรื่องลุกนี้ไมมี มันเปน
อยางนัน้ ละ แตนม้ี นั ก็สมเหตุสมผลนะ มันเด็ดยังไงผลที่ไดมามันก็รับกันปบ ๆ อยางนั้น
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ละ เพราะฉะนั้นเราถึงไดพูดวา ทําอะไรอยาออนแอนะ เรามีความเขมแข็งขนาดไหนในเหตุ
ผลก็ตองรับกัน ๆ ๆ เปนอยางนัน้ มาตลอดนะ
นี่เราก็มาตั้งกับชาติไทยทั้งชาติ ไมใชตั้งของเราคนเดียว ถาตั้งของเราคนเดียว ลง
ไดตั้งแลวคอขาดไปจริง ๆ ไมมีถอยละ นี่เราตั้งกับแกงหมอใหญ แตเรามาคํานวณแลว
แกงหมอใหญของเราคนทั้งประเทศ ๖๒-๖๓ ลานคน เราก็เริม่ จุดหมายตัง้ ลงแลว ได
พิจารณาคํานวณดูแงหนักเบาถึงศักดิศ์ รีดงี ามแหงชาติไทยเรา เรารวมมาหมดนะ สําคัญที่
เรารักศักดิ์ศรีดีงามแหงชาติไทยของเรา อันนีอ้ นั สําคัญมาก เพราะโลกทัง้ โลกเขาทราบ
หมดแลววาเมืองไทยเราจะลมจะจมเปนยังไงบาง ที่จะฟนฟูขึ้นมานี้เขาก็ทราบทั่วโลกวา
เมืองไทยเรากําลังฟนฟูชาติตัวเอง ชวยชาติตัวเองนี่ ใครก็ทราบทัว่ โลก นีล่ ะสําคัญจุดนี้
แหละนะ จุดทีเ่ ราชวยชาติเราทัง้ ประเทศนี่ โลกภายนอกเขาก็รูหมด
ทีนี้เครื่องหมายแหงการชวยชาติมีอะไร เปนจุดเดนสมชื่อสมนามวาเมืองไทยชวย
ชาติคืออะไร นัน่ ซิมาลงจุดนีแ้ หละ อันนีเ้ ราก็คาํ นวณอีก กําลังวังชา ทุกสิ่งทุกอยางรวม
หมดชาติไทยของเราทั้งชาติ ศักดิ์ศรีดีงามกับอะไรพอเหมาะพอดีกันตรงไหน ๆ พิจารณา
อีก มาลงจุดน้าํ หนัก ๑๐ ตันในทองคํา เอาละจุดนีล้ ะ พิจารณาทบทวนเรียบรอยแลวเปนที่
ลง ถาเปนเจาของก็ผึงเลย คอขาดไปเลยวาอยางนั้นเถอะ นี่ก็ลงแลวลงกับพี่นองทั้งหลาย
วา เวลานีย้ งั เหลืออยู ๔ ตันกวาเทานัน้ แหละ ยังไงตองได
จึงไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบวา ศักดิศ์ รีของชาติไทยเราเสียก็จะมาเสีย
จุดนีล้ ะนะ ตองเอาใหไดจดุ นีเ้ ปนจุดสําคัญทีจ่ ะเอาแพเอาชนะกันอยางแทจริง ใหโลก
ภายนอกเขาไดเห็นชัดเจนวาทองคําไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตันแลวผางเลย กระจางหมดเลย
หมดปญหา อันนีใ้ ครจะมาตอวาตอขานอะไร เอา มา เราก็บอกแลวเราจะปดพีน่ อ ง
ชาวไทยเราออกขางหลังหมด เราจะออกหนาคนเดียวเพราะเราเปนผูป ระกาศเองนี่
ตองรักษาคําสัตยคาํ จริงของเจาของยอมรับหมด เมื่อไดแลว เอา มาวางัน้ เลย ซัดกัน
เลยละทีน่ ่ี ใหถอยไมถอย แนะ เปนอยางนัน้ นะ
ทองคําเรารูส กึ วาบกพรองมากอยูใ นคลังหลวง เพราะฉะนัน้ เราถึงไดพยายามอันนี้
ใหหนุนอันนีเ้ ขาไปใหหายใจโลง พอถึงจุดนี้แลวหายใจโลง เทาที่มีอยู โอย.หายใจนี้ ฟบ ๆ
แฟบ ๆ ไปอยางนัน้ แหละ ที่มีอยูในคลังหลวงของเรา เพราะฉะนั้นจึงออกมาตั้งแตขณะ
แรกเลย ออกมาในวันนั้นก็ประกาศปางเลย เพราะไปเห็นดวยตาตัวเองแลว จึงตองเรงตั้ง
แตบัดนั้นมาไมเคยออนนะในจิตใจ กับสิ่งที่เราไปเห็นกับที่จะหาไปเพิ่มใหพอเหมาะกัน
เพราะฉะนัน้ มันจึงเหนียวแนนตลอดเวลา ๆ เพื่อจุดนั้น
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ทําอะไรก็ตามขอใหมคี าํ สัตยคาํ จริงคนเรา อยาเหลาะ ๆ แหละ ๆ ทําไปสักแตวาทํา
ๆ อยางนี้ไมดีนะ เชน อยางเราเกิดมาเปนมนุษยน่ี ถาเราไมมศี าสนามันก็เปนธรรมดาของ
คนไมมีคําสอน ไมมีแบบไมมีฉบับเปนที่วัดตวง เปนที่ยึดที่เกาะนะ มันก็เร ๆ รอน ๆ ไป
ธรรมดาของมัน แตนี้มีหลักยึดอันสําคัญ คือพุทธศาสนานีเ้ ปนศาสนาชัน้ เอกแลวแหละ เรา
ขอเปดอกพูดเลยวา กิเลสกับธรรมนี่ ธรรมคืออะไร กิเลสมีมาตั้งแตดั้งเดิมกี่กัปกี่กัลปมา
ตลอด ทีนี้ธรรมอะไรที่เปนเครื่องรับกัน ธรรมมีมาตั้งกัปตั้งกัลป ใครเปนผูเ ชิดธรรม นัน่ นี่
เอาตรงนีน้ ะ ผูเ ชิดธรรมขึน้ มาใหประกาศเปนคุณมหาศาลแกโลก และรื้อขนสัตวโลกใหพน
จากกองทุกขเปนลําดับลําดาตั้งกัปตั้งกัลปมา เชนเดียวกับกิเลสทีม่ นั ลากสัตวลงนัน้ เปนผู
ใด มันก็วิ่งถึงพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคเลย นี้แลคือผูที่คุยเขี่ยขุดคนไดธรรมขึ้นมา ลาก
เข็นบรรดาสัตวทง้ั หลาย แลวตีกเิ ลสใหมนั หนาหงายไปเปนพัก ๆ ที่พระพุทธเจามาตรัสรู
แตละพระองคนี้กิเลสหนาหงายไป ๆ สยบ ๆ ลงนะ
นีล่ ะตานทานตรงนี้ คือพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค นอกนัน้ พิจารณาแลวไมเห็นไม
มี เรือ่ งพระพุทธเจานีเ้ ดนเลยเทียวทุก ๆ พระองคเปนศาสดาเอกสอนโลก รือ้ ขนสัตวโลก
พนจากทุกขมาเปนลําดับลําดาเหมือนกันหมด ศาสนานีจ้ งึ เปนศาสนาคูฟ ด คูเ หวีย่ งกัน
กับกิเลส คือพุทธศาสนาเปนศาสนาทีเ่ ปนคูฟ ด คูเ หวีย่ งกับกิเลสตลอดมาตัง้ กัปตัง้ กัลป
มีศาสนานีเ้ ทานัน้ ออกได พาออกได พาสัตวโลกออกได พาสัตวโลกชนะกิเลสเปนพัก
ๆ ขนสัตวโลกพนจากทุกขไปไดคอื พุทธศาสนาของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคอุบัติมาจึงมาตามแถวเลย ตามแถวที่ถูก
ตองแมนยํามาโดยลําดับ กิเลสมันผิดพลาด มันเปนขาศึกศัตรูมาตลอดเวลา ธรรมะเปน
เครือ่ งปราบปรามขาศึกศัตรู เปนที่แมนยํามาคือธรรมะของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค
นอกนั้นแกไมไดแกกิเลส มีอนั นีเ้ ทานัน้ ไดพจิ ารณาเต็มหัวใจแลว วันนี้เปดออกอีกทีหนึ่ง
ใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบ ใหเปนทีแ่ นใจกับธรรมของพระพุทธเจานีเ้ ปนธรรมคูโ ลกคูส งสาร
คูฟดคูเหวี่ยงกับกิเลสตลอดมา ไมมีอะไรจะเปนคูฟดคูเหวี่ยงกับกิเลสได พิจารณาแลวไมมี
มีธรรมของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคนเ้ี ทานัน้ เลยเชียว
นีล่ ะทีว่ า แมนยํามาก เราเกาะติดแลว เกิดมาพบพุทธศาสนาถูกจุดสําคัญ ถูกที่เกาะ
อันแมนยําแลว เปนทีต่ ายใจไดแลว เอา บืน อยาใหมนั เร ๆ รอน ๆ ใหมกี ฎมีเกณฑบา ง
การปฏิบตั เิ จาของ ถึงเวลาจะทําคุณงามความดีก็ใหทํา อยาเหลาะ ๆ แหละ ๆ โลเลโลก
เลกไมดีนะไมถูก ใหมีหลักมีเกณฑ เวลาทํากิจบานการเรือนสําหรับการทํามาหาเลีย้ งชีพ
ของเรา เปนเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธในชีวติ นีห้ นึง่ และเพื่อนําสมบัติที่ไดมานั้นแยกออกไปทาง

๕

การกุศลนัน้ หนึง่ และเพื่อการกุศลของเราโดยเฉพาะ เชน จิตตภาวนานีห้ นึง่ นีเ้ ปนจุด
สําคัญนะ อันนีอ้ ยาปลอยอยาวาง ๆ เปนทางเดินของเราเรือ่ ย ๆ ละนี่ เรียกวาตามเสด็จ
พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคไดถูกตองไมผิด
ใหมีหลักมีกฎเกณฑบังคับตัวเองบางนะ อยาปลอยเลยตามเลย เพราะนิสยั นีเ้ ปน
เรื่องของกิเลสโดยตรง มันดึง มันฉุด มันลากเราอยูต ลอดเวลา ธรรมฉุดขึ้นมา เวลาทีเ่ รา
ทําอะไรใหมีคําสัตยคําจริงบังคับตนเองตอความดีทั้งหลาย ไมบังคับไมไดเพราะกิเลสลาก
เอาไปกินหมด ถาวาขัดของตรงไหนคือกิเลสนั่นนะ มาแสดงความขัดของ ทุกสิ่งทุกอยาง
เหลาะ ๆ แหละ ๆ มีแตกเิ ลสทําใหเหลาะแหละ ธรรมไมมเี หลาะแหละ ธรรมตรงไปตรง
มาอยูตลอด ขอใหเอือ้ มมาหาธรรม ถาตรงไปตรงมามีความสัตยความจริง เรียกวาถูก
ธรรม กาวได ๆ ถาเหลาะ ๆ แหละ ๆ นั่นคือทางของกิเลสแลวลง ลงแน ๆ
วันนี้ได ๓๘ กิโลกวา รวมกันมาแลวมัน ๓๘ นีแ้ นแลวแหละ นี่ ๑ กิโลแลวนี่ ๓๗
เราไดมา มันเศษไปเทาไร ๆ มันก็บวกกันเขากับเศษเหลานี้ มันอาจจะถึง ๓๘ ก็ได คอย ๆ
ไดไปเรื่อย ๆ อยางนี้ หนุนขึน้ เรือ่ ยๆ ตอไปนี้จะเรงขึ้นเรื่อยละทองคําเรา ก็มีปญหาอยูที่วา
เงินทีอ่ ยูใ นธนาคารนัน้ เวลานี้ฟงวาทองคํากําลังขึ้นอยู ก็เลยไดรอ เวลานีเ้ งินสดเราเฉพาะ
กฐิน ๗๕ ลาน อยางอื่นก็คิดวาไมต่ํากวา ๕๐ ลาน เราคิดวาจะเอาเงินจํานวนนีไ้ ปซือ้ ทองคํา
แลวบรรดาลูกศิษยกบ็ อกวาเวลานีท้ องคํากําลังขึน้ ราคา เราก็เลยรอฟงไปเสียกอนนะ ๆ
เพราะมันไมไดขึ้นอยูตลอดนะ มันมีขึ้นมีลง จังหวะไหนที่พอเหมาะเราก็ตูมตามเลย เพราะ
เงินของเรามีอยูใ นธนาคารเรียบรอยแลว จะเอาออกมาเมื่อไรก็ได เราจึงรอจังหวะนัน้
ทางหานอกเราก็หาเรือ่ ย อันนีห้ ากจําเปนเมือ่ ไรหรือเหมาะสมเมือ่ ไรทีเ่ ราจะซือ้ เรา
ก็ออกซื้อไดทันที แลวก็เขาคลังหลวงของเรา สําหรับเงินโอนนัน้ เวลานีเ้ งียบไปแลวแหละ
เราก็ไมพูดถึงเพราะมันเงียบไปจากเรา เราก็ลืมไปดวยเรื่องเงินโอน ในบัญชีใครจะโอนมา
มากนอยเพียงไรเหมือนแตกอนก็โอนมาอยูเรื่อย ๆ ก็โอนมาได ๆ ก็วา อยางนัน้ เรือ่ ย ๆ
แตกอน เดีย๋ วนีเ้ งียบไปเปนป ๆ เลยเดีย๋ วนีน้ ะ เราก็ลมื ไปเลย เดี๋ยวนี้เงินโอนก็ไมคอยมี
ไมมเี ราก็ไมวา เพราะเราเองก็ยงั ลืมวะ จะวาอะไร เราเปนผูจ ะเอายังลืมได ผูจะใหทําไมจะ
ไมลืม มันลืมไปมันหมุนแตอยางอื่น หมุนเรือ่ ย ๆ เงินโอนนีล้ มื จริง ๆ นะ หายเงียบไปเลย
พอมาระลึกไดนี้ก็พูดขึ้นสักทีหนึ่ง ตอไปก็หายเงียบอีกแหละ เพราะมันหมุนแตอยางอื่นไป
เสีย เรื่องมันเปนอยางนั้น วันนี้ก็พูดขนาดนี้ก็เอาละ
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อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

