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ทําอะไรใหมีคําสัตยคําจริง 
 

 วัดปาภูสังโฆ ทองคํานํ้าหนัก ๑ กิโล ๒๐ บาท ๘๘ สตางค ดอลลาร ๓๐๐ ดอลล 
เงินไทย ๓๐,๐๐๐ บาท อนุโมทนาทุกคนนะ (สาธ)ุ น่ีละภูสังโฆ ผาแดง เหลาน้ีหนุนมา
ตลอด จากนั้นก็กระจายออกวงกรรมฐานทั่วกันไปหมด เมื่อวานนี้ทองคําได ๑๔ บาท ๒๘ 
สตางค ดอลลารได ๒๓๐ ดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวเมื่อวันที่ ๑๐ น้ัน ไดเพิ่มเขา
มาอีก ๓๗ กิโล ๑๔ บาท ๓๘ สตางค นี่ละอันนี้จะตั้งตนขึ้นไปอีกนะ ตั้งตนใหมอีก พอถึง 
๕๐๐ ก็เขาเลย กําหนดไว ๕๐๐ ตายตัว แตกอนลดกวาน้ันเราก็เอาเขา อยางไรเราก็เขา
เร่ือยของเรา ทีน้ีมาพิจารณาเพ่ือความจําไดงายดวย เปนวรรคเปนตอนใหญ ๆ สักหนอย 
เลยตองเอา ๕๐๐ กิโลมอบหนึ่งครั้ง ๆ  พอสองครั้งก็เปนหนึ่งตัน ๆ เวลาก็ ๕,๕๐๐ กวา
กิโลแลว ๕๐๐ ทีหลังอีกก็เปนตัน เอาอยางน้ันแหละ 

วันท่ี ๑๐ เดือนนี้ก็จะไปจันทอีกแลว พอฉันเสร็จแลวออกเดินทางถึงนูนค่ําพอดี 
พอมืดก็เอาละไดเทศน มาเต็มอยูนั้น วันท่ี ๑๐ พอไปถึงตอนค่ําก็เทศน น่ีสภาหนู วันหลัง
ก็สภาแมว ทีนี้หนูกับแมวก็ซัดกันไปเรื่อย สภาหนู สภาแมว เทศนตลอด พี่นองชาวไทยขอ
ใหทราบอยางถึงใจท่ัวกันวา เราเร่ิมเรงเคร่ืองต้ังแตบัดน้ีตอไปทองคําเรา แตกอนก็เรงมา
โดยลําดับ มันหลายภาระยุงยากมันยังไมรวมตัว ทีน้ีเขามารวมแลว ทองคํากับดอลลารลง
จุดนั้น ๆ แลวก็จะเรงละ เปนท่ีแนนอนแลวลง ๑๐ ตัน ไดออกประกาศเรียบรอยแลว 
พยายามเอาใหไดตามน้ัน จุดหัวใจของพี่นองชาวไทยอยูตรงนั้น จุดจะเดนของพี่นองชาว
ไทยก็อยูจุดนั้น เมื่อไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันแลวเดนดวงเลย สงางามครอบประเทศไทย 
ไมมีใครมาตองติไดเลย 

เราไดพิจารณาเรียบรอยแลว จุดน้ีเปนจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการชวยชาติคราวน้ี ไม
มีอะไรจะเหมาะยิ่งกวาจุดนี ้ เราเอาจุดน้ีออกประกาศใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ ทองคําเราให
ได ๑๐ ตันกับที่มีอยูในคลังหลวงก็จะพอหายใจโลงละที่นี่นะ ไมเต็มปอดก็โลง อยาง
ดอลลารน้ีเราคอนขางแนใจไวแลว ๑๐ ลานยังไงก็ได เพราะเวลาน้ี ๗ ลานกวาแลว ทองคํา
ยังอีกไกลอยู เพราะฉะนั้นดอลลารจึงจะตามกันทัน แลวแซงหนากันไป เราคิดวาดอลลาร
จะแซงทองคําไปอีก 
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ไปแตละคร้ังเหน็ดเหน่ือยมากนะ ทนเอา ทนเพราะชาติบานเมืองของเรา เราทน
จริง ๆ นะ พยายามสุดขีด ตั้งไวจุดไหนจิตก็ตองอยูจุดนั้น ๆ สําหรับเราเองท่ีเคยปฏิบัติตัว
เองมาแลว ถาลงไดต้ังในใจจุดไหนแลวตองจุดน้ันวาง้ันเลยเชียว ตองวาตองทีเดียวเลยเปน
อื่นไปไมได หมุนต้ิวใสน้ันเลย เชน อยางทําความเพียรน้ี วันไหนรูสึกวาการภาวนาน้ีแพ
กิเลสในจุดที่ฟดเหวี่ยงกันแลว วันน้ันจะนอนไมหลับนะ มันจะเอาอีกวางั้นเถอะ พอคราว
หลังเอานะ ซัดนี้พุงเลย น่ันอยางน้ันละ คือเราไดลงต้ังในจุดไหนแลวรูสึกวามันจะเปนยังไง
นิสัยมันเปนอยางน้ันนะ ถาลงไดตั้งจุดไหนแลวตองเอาใหได ไมไดขาดเลย มันเปนอยาง
น้ันแหละ สําหรับตัวเองที่บังคับกันฟดกันกับกิเลสเปนอยางนั้นตลอดมานะ  

นี่ก็ไดเลาใหพี่นองทั้งหลายฟงอยู แตไมไดเลาเร่ืองวันไหนภาวนา คือมันจะมีแพมี
ชนะกันเปนวรรคเปนตอนไป ไมใชแพชนะทะลุไปเลยนะ เอาเปนวรรคเปนตอน ๆ ไป จุด
ไหนไปแพ วันน้ันนอนรูสึก อยากจะวานอนไมหลับนะ คือจิตมันเปนอารมณ แพจะแกใหม 
ความหมายคือจะแกใหม สวนมากท่ีวาเปนเวลาท่ีเหมาะท่ีสุดน้ันคือตอนกลางคืน ตอน
กลางวี่กลางวันเสียงอะไรเรื่องอะไรจะรบกวน ไมคอยไดสนุกฟดกันเต็มเหนี่ยว พอกลาง
คืนแลวน่ีละเรียกวาท่ีวาเอากันใหม สวนมากหมายถึงกลางคืน เปนเวลาท่ีสงบสงัดเปนเวลา
ขึ้นเวทีไดรอยเปอรเซ็นต เอา ฟดกันตรงนั้นละ เอาเลยนะ ชนะนะ ถาไมชนะมันเปนยังไง
ไมทราบ จิตใจอันน้ีมันแปลก 

เร่ืองความสัตยความจริงเราพูดไดตรง ๆ ต้ังแตบวชมาน้ีถือเปนเย่ียมเลย แตเปน
ฆราวาสอยูมันเปนนิสัยมา ยังไมถือเปนกฎเปนเกณฑไมเดนชัดเหมือนมาบวช ตอนบวชน้ี
ถือตรงไหนตรงนั้นเลย ตอนเปนฆราวาสเราไมรูวาเรามีคําสัตยไมมีคําสัตยนะ เราไมไดสน
ใจ แตเวลาพิจารณายอนหลังของเจาของเปนอยางน้ัน คือถาลงวาทํา ทําเลย ถาวาไป ไป 
ถาวาอะไรตองเปนอยางนั้นมาตลอด หากไมรูวาเจาของมีความสัตยความจริงอะไร เวลาไป
อานธรรมะ ทีนี้เขาไปมันไปกลมกลืนกันกับนิสัยเดิม จากน้ันมันก็ข้ึนละ คราวน้ีเม่ือเปน
ธรรมแลวมันก็รูจักความสัตยความจริง ทีน้ีก็รูชัดวามีความสัตยความจริงแคไหน รูในตัว
เอง เปนอยางน้ันละ  

ก็คิดดูซิอยางที่วานั่งภาวนาตลอดรุง ตายก็ตายเอาเฉย ๆ แหละ ที่จะใหลุกไมได 
ลุกไมไดเลย นั่นฟงซ ิ คือคําสัตยคําจริงน้ีมันเลยตายแลว เรียกวาคําสัตยน้ีตองเหนือตาย 
เอา ตาย ๆ ไปเลย คําสัตยขาดไมได ความหมายวาอยางน้ันนะ เพราะฉะน้ันมันจะเปน
ขนาดไหน เอาเลย อะไรจะตายกอนตายหลัง จะดูใหมันถึงที่สุด ไอเรื่องลุกนี้ไมม ี มันเปน
อยางน้ันละ แตน้ีมันก็สมเหตุสมผลนะ มันเด็ดยังไงผลที่ไดมามันก็รับกันปบ ๆ อยางนั้น
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ละ เพราะฉะนั้นเราถึงไดพูดวา ทําอะไรอยาออนแอนะ เรามีความเขมแข็งขนาดไหนในเหตุ 
ผลก็ตองรับกัน ๆ ๆ เปนอยางน้ันมาตลอดนะ  

นี่เราก็มาตั้งกับชาติไทยทั้งชาติ ไมใชตั้งของเราคนเดียว ถาตั้งของเราคนเดียว ลง
ไดตั้งแลวคอขาดไปจริง ๆ ไมมีถอยละ นี่เราตั้งกับแกงหมอใหญ แตเรามาคํานวณแลว
แกงหมอใหญของเราคนทั้งประเทศ ๖๒-๖๓ ลานคน เราก็เร่ิมจุดหมายต้ังลงแลว ได
พิจารณาคํานวณดูแงหนักเบาถึงศักด์ิศรีดีงามแหงชาติไทยเรา เรารวมมาหมดนะ สําคัญที่
เรารักศักดิ์ศรีดีงามแหงชาติไทยของเรา อันน้ีอันสําคัญมาก เพราะโลกท้ังโลกเขาทราบ
หมดแลววาเมืองไทยเราจะลมจะจมเปนยังไงบาง ที่จะฟนฟูขึ้นมานี้เขาก็ทราบทั่วโลกวา
เมืองไทยเรากําลังฟนฟูชาติตัวเอง ชวยชาติตัวเองนี ่ ใครก็ทราบท่ัวโลก น่ีละสําคัญจุดน้ี
แหละนะ จุดท่ีเราชวยชาติเราท้ังประเทศน่ี โลกภายนอกเขาก็รูหมด  

ทีนี้เครื่องหมายแหงการชวยชาติมีอะไร เปนจุดเดนสมชื่อสมนามวาเมืองไทยชวย
ชาติคืออะไร น่ันซิมาลงจุดน้ีแหละ อันน้ีเราก็คํานวณอีก กําลังวังชา ทุกสิ่งทุกอยางรวม
หมดชาติไทยของเราทั้งชาต ิศักดิ์ศรีดีงามกับอะไรพอเหมาะพอดีกันตรงไหน ๆ พิจารณา
อีก มาลงจุดนํ้าหนัก ๑๐ ตันในทองคํา เอาละจุดน้ีละ พิจารณาทบทวนเรียบรอยแลวเปนท่ี
ลง ถาเปนเจาของก็ผึงเลย คอขาดไปเลยวาอยางนั้นเถอะ นี่ก็ลงแลวลงกับพี่นองทั้งหลาย
วา เวลาน้ียังเหลืออยู ๔ ตันกวาเทาน้ันแหละ ยังไงตองได 

จึงไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบวา ศักด์ิศรีของชาติไทยเราเสียก็จะมาเสีย
จุดน้ีละนะ ตองเอาใหไดจุดน้ีเปนจุดสําคัญท่ีจะเอาแพเอาชนะกันอยางแทจริง ใหโลก
ภายนอกเขาไดเห็นชัดเจนวาทองคําไดนํ้าหนัก ๑๐ ตันแลวผางเลย กระจางหมดเลย 
หมดปญหา อันน้ีใครจะมาตอวาตอขานอะไร เอา มา เราก็บอกแลวเราจะปดพ่ีนอง
ชาวไทยเราออกขางหลังหมด เราจะออกหนาคนเดียวเพราะเราเปนผูประกาศเองน่ี 
ตองรักษาคําสัตยคําจริงของเจาของยอมรับหมด เมื่อไดแลว เอา มาวาง้ันเลย ซัดกัน
เลยละท่ีน่ี ใหถอยไมถอย แนะ เปนอยางน้ันนะ  

ทองคําเรารูสึกวาบกพรองมากอยูในคลังหลวง เพราะฉะน้ันเราถึงไดพยายามอันน้ี 
ใหหนุนอันน้ีเขาไปใหหายใจโลง พอถึงจุดนี้แลวหายใจโลง เทาที่มีอยู โอย.หายใจน้ี ฟบ ๆ 
แฟบ ๆ ไปอยางน้ันแหละ ที่มีอยูในคลังหลวงของเรา เพราะฉะนั้นจึงออกมาตั้งแตขณะ
แรกเลย ออกมาในวันนั้นก็ประกาศปางเลย เพราะไปเห็นดวยตาตัวเองแลว จึงตองเรงตั้ง
แตบัดนั้นมาไมเคยออนนะในจิตใจ กับสิ่งที่เราไปเห็นกับที่จะหาไปเพิ่มใหพอเหมาะกัน 
เพราะฉะน้ันมันจึงเหนียวแนนตลอดเวลา ๆ เพื่อจุดนั้น  
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ทําอะไรก็ตามขอใหมีคําสัตยคําจริงคนเรา อยาเหลาะ ๆ แหละ ๆ ทําไปสักแตวาทํา 
ๆ อยางนี้ไมดีนะ เชน อยางเราเกิดมาเปนมนุษยน่ี ถาเราไมมีศาสนามันก็เปนธรรมดาของ
คนไมมีคําสอน ไมมีแบบไมมีฉบับเปนที่วัดตวง เปนที่ยึดที่เกาะนะ มันก็เร ๆ รอน ๆ ไป
ธรรมดาของมัน แตนี้มีหลักยึดอันสําคัญ คือพุทธศาสนาน้ีเปนศาสนาช้ันเอกแลวแหละ เรา
ขอเปดอกพูดเลยวา กิเลสกับธรรมน่ี ธรรมคืออะไร กิเลสมีมาตั้งแตดั้งเดิมกี่กัปกี่กัลปมา
ตลอด ทีนี้ธรรมอะไรที่เปนเครื่องรับกัน ธรรมมีมาตั้งกัปตั้งกัลป ใครเปนผูเชิดธรรม น่ัน น่ี
เอาตรงน้ีนะ ผูเชิดธรรมข้ึนมาใหประกาศเปนคุณมหาศาลแกโลก และรื้อขนสัตวโลกใหพน
จากกองทุกขเปนลําดับลําดาตั้งกัปตั้งกัลปมา เชนเดียวกับกิเลสท่ีมันลากสัตวลงน้ัน เปนผู
ใด มันก็วิ่งถึงพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคเลย นี้แลคือผูที่คุยเขี่ยขุดคนไดธรรมขึ้นมา ลาก
เข็นบรรดาสัตวท้ังหลาย แลวตีกิเลสใหมันหนาหงายไปเปนพัก ๆ ที่พระพุทธเจามาตรัสรู
แตละพระองคนี้กิเลสหนาหงายไป ๆ สยบ ๆ ลงนะ  

น่ีละตานทานตรงน้ี คือพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค นอกน้ันพิจารณาแลวไมเห็นไม
มี เร่ืองพระพุทธเจาน้ีเดนเลยเทียวทุก ๆ พระองคเปนศาสดาเอกสอนโลก ร้ือขนสัตวโลก
พนจากทุกขมาเปนลําดับลําดาเหมือนกันหมด ศาสนาน้ีจึงเปนศาสนาคูฟดคูเหว่ียงกัน
กับกิเลส คือพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเปนคูฟดคูเหว่ียงกับกิเลสตลอดมาต้ังกัปต้ังกัลป 
มีศาสนาน้ีเทาน้ันออกได พาออกได พาสัตวโลกออกได พาสัตวโลกชนะกิเลสเปนพัก 
ๆ ขนสัตวโลกพนจากทุกขไปไดคือพุทธศาสนาของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค  

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคอุบัติมาจึงมาตามแถวเลย ตามแถวที่ถูก
ตองแมนยํามาโดยลําดับ กิเลสมันผิดพลาด มันเปนขาศึกศัตรูมาตลอดเวลา ธรรมะเปน
เคร่ืองปราบปรามขาศึกศัตรู เปนที่แมนยํามาคือธรรมะของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค 
นอกนั้นแกไมไดแกกิเลส มีอันน้ีเทาน้ัน ไดพิจารณาเต็มหัวใจแลว วันนี้เปดออกอีกทีหนึ่ง
ใหพ่ีนองท้ังหลายทราบ ใหเปนท่ีแนใจกับธรรมของพระพุทธเจาน้ีเปนธรรมคูโลกคูสงสาร 
คูฟดคูเหวี่ยงกับกิเลสตลอดมา ไมมีอะไรจะเปนคูฟดคูเหวี่ยงกับกิเลสได พิจารณาแลวไมมี 
มีธรรมของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคน้ีเทาน้ันเลยเชียว  

น่ีละท่ีวาแมนยํามาก เราเกาะติดแลว เกิดมาพบพุทธศาสนาถูกจุดสําคัญ ถูกที่เกาะ
อันแมนยําแลว เปนท่ีตายใจไดแลว เอา บืน อยาใหมันเร ๆ รอน ๆ ใหมีกฎมีเกณฑบาง
การปฏิบัติเจาของ ถึงเวลาจะทําคุณงามความดีก็ใหทํา อยาเหลาะ ๆ แหละ ๆ โลเลโลก
เลกไมดีนะไมถูก ใหมีหลักมีเกณฑ เวลาทํากิจบานการเรือนสําหรับการทํามาหาเล้ียงชีพ
ของเรา เปนเร่ืองธาตุเร่ืองขันธในชีวิตน้ีหน่ึง และเพื่อนําสมบัติที่ไดมานั้นแยกออกไปทาง



 ๕ 

การกุศลน้ันหน่ึง และเพื่อการกุศลของเราโดยเฉพาะ เชน จิตตภาวนาน้ีหน่ึง น้ีเปนจุด
สําคัญนะ อันน้ีอยาปลอยอยาวาง ๆ เปนทางเดินของเราเร่ือย ๆ ละน่ี เรียกวาตามเสด็จ
พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคไดถูกตองไมผิด  

ใหมีหลักมีกฎเกณฑบังคับตัวเองบางนะ อยาปลอยเลยตามเลย เพราะนิสัยน้ีเปน
เรื่องของกิเลสโดยตรง มันดึง มันฉุด มันลากเราอยูตลอดเวลา ธรรมฉุดขึ้นมา เวลาท่ีเรา
ทําอะไรใหมีคําสัตยคําจริงบังคับตนเองตอความดีทั้งหลาย ไมบังคับไมไดเพราะกิเลสลาก
เอาไปกินหมด ถาวาขัดของตรงไหนคือกิเลสนั่นนะ มาแสดงความขัดของ ทุกสิ่งทุกอยาง
เหลาะ ๆ แหละ ๆ มีแตกิเลสทําใหเหลาะแหละ ธรรมไมมีเหลาะแหละ ธรรมตรงไปตรง
มาอยูตลอด ขอใหเอ้ือมมาหาธรรม ถาตรงไปตรงมามีความสัตยความจริง เรียกวาถูก
ธรรม กาวได ๆ ถาเหลาะ ๆ แหละ ๆ นั่นคือทางของกิเลสแลวลง ลงแน ๆ 

วันนี้ได ๓๘ กิโลกวา รวมกันมาแลวมัน ๓๘ น้ีแนแลวแหละ น่ี ๑ กิโลแลวน่ี ๓๗ 
เราไดมา มันเศษไปเทาไร ๆ มันก็บวกกันเขากับเศษเหลาน้ี มันอาจจะถึง ๓๘ ก็ได คอย ๆ 
ไดไปเรื่อย ๆ อยางนี้ หนุนข้ึนเร่ือยๆ ตอไปนี้จะเรงขึ้นเรื่อยละทองคําเรา ก็มีปญหาอยูที่วา
เงินท่ีอยูในธนาคารน้ัน เวลานี้ฟงวาทองคํากําลังขึ้นอยู ก็เลยไดรอ เวลาน้ีเงินสดเราเฉพาะ
กฐิน ๗๕ ลาน อยางอื่นก็คิดวาไมต่ํากวา ๕๐ ลาน เราคิดวาจะเอาเงินจํานวนน้ีไปซ้ือทองคํา 
แลวบรรดาลูกศิษยก็บอกวาเวลาน้ีทองคํากําลังข้ึนราคา เราก็เลยรอฟงไปเสียกอนนะ ๆ 
เพราะมันไมไดขึ้นอยูตลอดนะ มันมีขึ้นมีลง จังหวะไหนที่พอเหมาะเราก็ตูมตามเลย เพราะ
เงินของเรามีอยูในธนาคารเรียบรอยแลว จะเอาออกมาเมื่อไรก็ได เราจึงรอจังหวะน้ัน 

ทางหานอกเราก็หาเร่ือย อันน้ีหากจําเปนเม่ือไรหรือเหมาะสมเม่ือไรท่ีเราจะซ้ือ เรา
ก็ออกซื้อไดทันที แลวก็เขาคลังหลวงของเรา สําหรับเงินโอนน้ันเวลาน้ีเงียบไปแลวแหละ 
เราก็ไมพูดถึงเพราะมันเงียบไปจากเรา เราก็ลืมไปดวยเรื่องเงินโอน ในบัญชีใครจะโอนมา
มากนอยเพียงไรเหมือนแตกอนก็โอนมาอยูเรื่อย ๆ ก็โอนมาได ๆ ก็วาอยางน้ันเร่ือย ๆ 
แตกอน เด๋ียวน้ีเงียบไปเปนป ๆ เลยเด๋ียวน้ีนะ เราก็ลืมไปเลย เดี๋ยวนี้เงินโอนก็ไมคอยม ี
ไมมีเราก็ไมวาเพราะเราเองก็ยังลืมวะ จะวาอะไร เราเปนผูจะเอายังลืมได ผูจะใหทําไมจะ
ไมลืม มันลืมไปมันหมุนแตอยางอื่น หมุนเร่ือย ๆ เงินโอนน้ีลืมจริง ๆ นะ หายเงียบไปเลย 
พอมาระลึกไดนี้ก็พูดขึ้นสักทีหนึ่ง ตอไปก็หายเงียบอีกแหละ เพราะมันหมุนแตอยางอื่นไป
เสีย เรื่องมันเปนอยางนั้น วันนี้ก็พูดขนาดนี้ก็เอาละ 
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อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 

 


