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เทศน�อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม

เม��อเช�าว�นท�� ๒๘ เมษายน พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๗
ธรรมชาต�ท	
ศ�กด��ส�ทธ��

พระก$มากนะ ต�&ง ๑๗-๑๘ องค�อย*+น�� ว�ดเราก$บร-เวณ ๑๒ ไร+ ม�เกาะอย*+เกาะเด�ยว
ก�ฏ-ส�มก�นอย*+ในน�&น ท�&งก�ฏ-ท�&งกระต1อบอย*+ในน�&นเต$มไปหมดเลย ด�อ�นหน5�งท��ว+าต�นกล�วย
เป6นร+มด�วย เป6นเงาบ�งด�วยต�นกล�วยแถวน�&น เราจ5งห�ามไม+ให�ต�ดก-�งต�ดก�านของม�นออก
ไป นอกจากท��ว+าอ�นไหนม�นตายแล�วๆ ก$ต�ดออก ท��ม�นย�งน� &นอย*+ให�ม�นข5 &นอย+าไปท;า
อย+างน�&เหม�อนก�น (หมายถ5งต�นกล�วยบร-เวณศาลา) เราห�ามไว�หมด ให�ต�ดเฉพาะท��ม�น
ตายแล�ว ใช�ไม+ได�แล�ว นอกจากน�&นให�เหล�ออย*+น�& ม�นประด�บความร+มเย$นได�ด�

ย�งม�ป?ญหาอย*+น-ดหน5�งเท+าน�&น ท��สระน�&น ถ�าสมม�ต-ว+าเราถมด-นทางด�านน�&นเข�ามา
น�&ปลาของเราจะเป6นย�งไง ถ�าสมม�ต-ว+าถมก$ได�ก�ฏ-อ�กหล�ง เรากะด*ถ�าสมม�ต-ว+าถมก$ไม+ต�;า
กว+า ๖ วา ไม+ต�;ากว+า ๑๒ เมตร ถ�าหากว+าสมม�ต-ได�ถมนะ เราเพ�ยงค-ดเฉยๆ เราไม+ได�ต�&ง
ใจจะท;าท�นท�ท�นใด ค-ดทดสอบด* พวกส�ตว�น&;าก$เต$มในน�&น เอาไปปล+อยท��ไหนเราก$ไม+ไว�
ใจ กล�วถ*กท;าลาย...ส�ตว�น&;า เพราะเต$มอย*+น�&นปลา สระน�&นเต$ม ก�บสระน�&ม�นก$ด*มากพอๆ
ก�นนะปลา แต+สระน�&นม�นกว�าง เราพ-จารณา ถ�าถมท��เข�ามาม�นก$ได�ปล*กก�ฏ-หล�งหน5�งตรง
น�&น แต+มาค-ดถ5งปลาร*�ส5กว+าหดเข�ามาเหม�อนก�นนะ เพราะปลาเขาอาศ�ยท��น��น แค+น�&นก$
พอด�เขา ด*เหม�อนย�งแคบไปด�วย ปลาเยอะ ถ�าถมเข�าไปอ�กม�นก$ย-�งแคบ ท�น�&ปลาหาทาง
ไปไม+ได� ค-ดแล�วก$ถอยๆ คงเอาไว�น�&นก+อนละ

พระในเม��อก-จการงานอะไรๆ ค+อยหมดไปด�งท��ว+าแล�วพระก$คงไม+มากน�กมาท��น��
ท��พระมากๆ เก��ยวก�บเร��องการช+วยชาต-บ�านเม�องท��มาเต$มๆ ในว�ดน�& เม��องานน�&เบาลงไป
แล�วพระก$คงจะไม+มากน�ก น��ร* �ส5กว+าเบาลงแล�วเรา พ��น�องท�&งหลายก$เบาลงในการช+วย
ชาต-คราวน�& สมม�กสมหมายด�วยก�นท�กอย+าง ทองค;าก;าหนด ๑๐ ต�นก$ได�ถ5ง ๑๐ ต�น
๓๑๒ ก-โลคร5�ง เก-นไป ๓๑๒ ก-โลคร5�ง ถ�าว+าดอลลาร� ๑๐ ล�านก$ได�ส-บล�านสองแสนกว+า
นะ เม��อวานซ�นก$ไปว�ดอโศการาม ไปบ�กใหญ+ต*มตามๆ เลย ปFดประต*ต�เอาเง-นเลยเช�ยว
ต�องให�ได� ๓ ล�าน เวลาเสร$จลงแล�วสามล�านส��แสนกว+า น��นเห$นไหมล+ะ สมม�กสมหมาย

เพราะเจด�ย�หล�งน�&จะเป6นเจด�ย�ส;าค�ญอย*+มากในสม�ยป?จจ�บ�น เราเห$นด�วยตาเน�&อ
สดๆ ร�อนๆ ว+าสร�างข5&นม�หล�กม�เกณฑ�ท�กอย+าง ประจ�กษ�ตาประจ�กษ�ใจ คร*บาอาจารย�ท��
จะได�เข�ามาโปรดพวกเรา ประด-ษฐานท+านอย*+ท��น��น ล�วนแล�วแต+คร*บาอาจารย�องค�ท��เราน�&
เร�ยกว+าเคารพส�ดห�วใจท�กๆ องค� เพราะเหต�น�&นเวลาท+านขอร�องให�ไปช+วยเราจ5งไปท�นท�
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เลย เพราะความเคารพคร*บาอาจารย�ท�&งหลายและค-ดถ5งประชาชนพ��น�องชาวไทยเราจะ
ได�กราบไหว�บ*ชาเป6นขว�ญตาขว�ญใจ เป6นส�กข�พยานว+าน�&เป6นธรรมชาต-ท��ศ�กด-Iส-ทธ-Iจร-งๆ
คร*บาอาจารย�องค�ไหนๆ จะเข�ามาอย*+ท��น��นท�&งหมด หายสงส�ย เพราะฉะน�&นเราจ5งพอใจท��
จะช+วยเหล�อเต$มก;าล�ง

เม��อเช�าวานน�&พอสว+างเราก$ออกเลย เพราะต�&งแต+ไปถ5งไม+ม�เวลาออกจากก�ฏ-เลย
นะ พอไปถ5งป? Jบก$ป� Kบป? Jบย�+งก�นตลอดค� ;า พอต��นเช�ามาสว+างป? Jบออกเลย ไม+ให�ใครร* �
แหละ ต�องเร�ยนว-ชาบรรจ�ว-ชาหน5�งเข�าเต$มพ�งแล�วไป ว-ชาเทศนาว+าการก$ออกแล�วเทศน�
แล�ว เทศน�มามากต+อมาก ว-ชาน�&จะออกเป6นกาลเป6นเวลา เม��อเช�าเอาว-ชาน�&ออก ว-ชาเฉย
เข�าใจไหม พอบรรจ�ว-ชาเต$มพ�งแล�วก$ออก คนน�&นร�มมาคนน�&ร�มมา ท�&งพระท�&งเณร ท�&ง
ประชาชน มาทางน�&เฉยเร��อยไปเลย ไม+มองไม+พ*ดก�บใครท�&งน�&น ว-ชาเต$มพ�งออกสนาม
เฉย

ออกไปน*+น ไปด*จนกระท��งถ5งถนนท��เขาต�ดก�&นน&;าท��จะไหลเซาะเข�ามาในว�ด ก�&น
ถนนใหญ+ไว� ม�ก�อนห-นใหญ+ๆ ท�&งน�&นก�&นเอาไว� แน+ใจว+าจะไม+พ�ง เพราะม�แต+ห-นใหญ+ๆ
ไปด*ท��น��นท��น��เสร$จแล�วก$เข�ามา เข�าไปจนกระท��งถ5งท��ก+อสร�างเจด�ย�เม��อวานน�& เข�าไปด*เขา
ก;าล�งลงเสาเหล$ก ข�ดหล�มลงไปแล�วเร-�มเทเสาข5&นแล�ว แต+ย�งไม+หมด เร-�มเสาแล�ว เด-นด*
ล�ดเลาะเด-นด*ท��น��นท��น��จนหมดแล�วออกมา ก$พอด�ได�เวลาฉ�นจ�งห�นพอด� ต�&งแต+เช�าเลย
นะ พอสว+างแล�วก$ออกเลย อ�นน�&นเร�ยกว+าว-ชาเฉย ว-ชาน-�ง ท�&งพระท�&งเณร ท�&งประชาชน
มาแบบไหนก$เหม�อนก�นหมด มาน��เฉย ไม+ด*ใครเลย

ไม+ท;าอย+างง�&นไม+ได�นะ ไปไม+ได�เลย ต-ดเลย ได�ส�กสามก�าวแล�วอย*+แหละ อ�นน�&
เอาว-ชาเฉยเบ-กทางเลย พวกพระเห$นก$ด� โยมใครต+อใครก$ด�ร�มเข�ามา ร�มเข�ามาเราก$เฉย
เร��อยไปเลย ถ�าพ-จารณาตามโลกท��เคยร*�เคยเห$นก�นมา เขาก$ไม+เคยเห$นแบบน�& เวลา
เทศน�ซ�ดเส�ยจนท��วประเทศไทย เวลาจะน-�งก$น- �งเส�ยอย+างเง�ยบเลย ใครมาเท+าไรเฉย
ตลอด ต�องม�ว-ชาหลายแขนงซ-ไม+ง�&นตายนะ

ค�อม�นม�ว-ชาแขนงท��ม�นจะแย$บออก พอไปๆ ม�นร�มมากต+อมาก บางท�จะออกท;า
ท+าเส�ยด�วยนะ ท;าท+าก�มหน�าแล�วก$ว+า เป6นบ�าเหรอ ห�วเราะก�นล��น เราก$เด-นผ+านไปเลย
เวลาจะท�ก ท�กแบบน�&นนะ ก�มลง เป6นบ�าเหรอ พอว+าก$ไปเลย เขาก$ห�วเราะล��น เราก$เฉย
ของเราไป อย+างน�&ก$ใช� แต+เม��อเช�าวานไม+ใช�เลย น-�งตลอดจนกระท��งไปจนกล�บเข�าถ5งก�ฏ-
ถ5งพ*ด นอกน�&นไม+พ*ดเลย บางท�ก$ม�แย$บออกอย+างน�&ละ ม�นเหล�อทนม�นก$ออกก�นบ�าง
เวลาออกก$ว+าเป6นบ�าเหรอ เขาไม+เคยได�ย-นใช+ไหมล+ะค;าพ*ดอย+างน�& ม�นก$ย-�งเป6นเคร��อง
ปล�กประสาทให�ห�วเราะก�นล��น เราเฉยไปเลย
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น��เราก$เร�ยกว+าพอใจมาเป6นล;าด�บ การช+วยชาต-บ�านเม�องของเราก$น�บว+าพอใจ
ข�&นพอใจ ท�&งทองค;า-ดอลลาร�พอใจ และเจด�ย�ใหญ+ของเราก$จะข5&นท��ว�ดอโศการาม เจด�ย�
น�&จะส-&นเปล�องมากอย*+ ถ�าให�เสร$จเร�ยบร�อยจร-งๆ ก$ด*ในราวส�ก ๗๐-๘๐ ล�าน ประด�บ
ตกแต+งอะไรต+ออะไร แต+เราไม+ค+อยค-ดอะไรมากน�กย-�งกว+าจ�ดใหญ+ส;าค�ญ ก;าหนดว+า
ประมาณ ๔๐ ล�าน หล�กใหญ+น� �เราก$เลยก;าหนดเอาแค+น�& ประกาศให�พ� �น�องท� &งหลาย
ทราบ เราก$ก;าหนดเอาแค+น�&

น��ก;าล�งเร-�ม เง-นก$ไม+เพ�ยงไม+พอ แล�วท+านทองก$หน�กมากเหม�อนก�น ภาระคร*บา
อาจารย�ท��จะอาราธนาท+านมาอย*+เจด�ย�น�& ก$ม�แต+คร*บาอาจารย�องค�ส;าค�ญๆ ท+านจะแบก
ภาระข5 &นท� &งหล�งน� �จะไม+ไหว ท+านถ5งมาขอร�องจากเรา มาขอร�องให�เราไปช+วย เราก$
พ-จารณาแล�วเร��องคร*บาอาจารย�ท�&งหลาย เป6นท��ลงใจมาตลอดอย*+แล�ว พอท+านมาขอร�อง
เราก$ไม+ม�อ-ดม�เอ�&อนเลยนะ ร�บให�เลย เพราะฉะน�&นจ5งไปเทศน�ให�เม��อวานซ�น ต�&งหน�าต�&ง
ตาไปสงเคราะห�จร-งๆ ไปเทศน� พอไปก$เร+งใหญ+เลย ป?จจ�ยท�&งหมดม�นก$ได�ต�&งสามล�านส��
แสน

ว�นน�&ก$ไม+ได�ม�อะไรละ เพราะพ*ดก$พ*ดมาแล�ว เม��อวานซ�นน�&ก$เทศน�ท��ว�ดอโศแล�ว
คนมากนะเม��อวานซ�นน�&คนมากท��ว�ดอโศ แน+นหมดเลย แต+การเทศน�ของเราไม+สนใจน�ก
ละ เพราะม�นอ+อนเพล�ย เทศน�ไปๆ ร*�ส5กจะม�เร+งๆ พอเร+งแล�วม�นสะท�อนเข�ามาท;าให�
เหน��อยง+าย ได�แค+น�&นว�นน�&น ไม+ได�เท+าท� �ควร ถ�าท��ควรก$ให�มากกว+าน�&นหน+อย ได� ๓๘
นาท� แต+เทศน�ม�เร+ง น��ท��ม�นไม+ได�นานน�ก ถ�าขยายเน�&อความของธรรมมาม�นก$มากอย*+
เพราะเทศน�เร+งๆ ไม+หย�ดไม+ถอยเร+งตลอด ม�นเหน��อยเลยหย�ด ๓๘ นาท�ก$น�บว+าอย*+ใน
เกณฑ�ด�พอสมควร เอาละให�พร

ชมถ+ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก;าหนดการ ได�ท��
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