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คงจะมีนสิ ยั
ระยะนีข้ า วเปลือกก็เปนจริงเปนจังเปนเนือ้ เปนหนังจริง ๆ เพื่อชาติของเรา แต
กอนเราไมคอ ยสนใจนะ เพราะบานนีเ้ ขาทําบุญประทายขาวเปลือกมาเปนประจําบาน
เขา เราเกิดมาเห็นอยางนัน้ ไมมากก็นอยเขาทําของเขาทุกป พอทํานาเสร็จเรียบรอย
แลวเขาทําบุญประทายขาวเปลือก ถาสมมุติวาไมมีพระอยูในวัด วัดบางทีมีรางมีอะไร
เขาก็ไปหานิมนตพระที่อื่นมาทําบุญ เสร็จเรียบรอยแลวเขาก็ยกขาวถวายทานเลย อยาง
นัน้ ประจํา เรามาสรางวัดนีเ้ ขาก็ทาํ วาอะไรเขาก็วา เขาเคยมาอยางนี้ เปนประจํามาเลย
มีปห นึง่ ทีเ่ ราบังคับเอาเลยบอกไมใหทาํ ยกเหตุผลใหตอหนาตอตา ปนน้ั ขาวเกือบจะ
ไมไดทํานากัน แทบจะไมไดทํานา ดูเหมือนป ๐๗ เรายังจําไดนะ เขาจะทําบุญ
ขาวเปลือก หามอยางเด็ดขาดเลย มีงดปนั้นเทานั้น นอกนั้นเขาทําของเขา พูดเทาไรเขา
ก็ไมฟง เขาก็ทํา ปนน้ั เอาเด็ดขาดเลยนะ หามอยางเด็ดขาด เขาจึงยอม เขาทําของเขา
มาอยางนั้น ทีนก้ี ม็ าจริงจังหนักแนนตอนทีเ่ ราชวยชาติ เลยเอาอันนีเ้ ขาเพิม่ กันเพือ่ ชวย
ชาติของเรา แตกอนไมสนใจ เขาทําของเขาเองเราไมสนใจ
ทีเ่ ขาทําเขานีพ้ อเราเกิดมาเห็นแลวนะ ไมทราบเขาทํามานานเทาไร เปนประจํา
ทุกป ๆ ไดมากไดนอยเขาก็ทําของเขาอยางนั้น มีพระอยูใ นนัน้ เขาก็ทาํ ถวายพระในนัน้
ถาไมมีพระ บางทีวัดรางก็มี เขาก็ไปนิมนตเอาวัดอื่นมา พอทําเสร็จเรียบรอยแลวเขาก็
ยกขาวถวายไปเลยเปนประจํา รูสึกจะฝงจริง ๆ ฝงนิสัยของเขาหมูบานนี้ นอกนัน้ เราก็
ไมคอ ยรูเ รือ่ งรูร าว แตบา นนีร้ ชู ดั ๆ เพราะเราเกิดมาเห็นอยางนัน้ แลว ไมทราบวาใคร
เปนคนพาทําแตเริม่ แรกก็ไมรนู ะ เขาทําของเขาอยูอยางนั้น เรียกวาฝงเปนนิสยั เปน
ประเพณีของบานนะ เขาทําอยูอ ยางนัน้ เปนประจํา ๆ เราจําไดตอนทีเ่ รามาบวชแลวมา
อยูที่นี่ ปเดียวเทานัน้ ป ๐๗ บังคับเอาเลย ดุดว ยบังคับดวย หามเด็ดขาดเลย เขาจึง
หยุดนะ รูส กึ เขาจะเสียดายอยูเ หมือนกันนะ เพราะบางคนพูด แตไมกลามาพูดตอหนา
เรา เขาพูดนอก ๆ โอย เรือ่ งความมีความจนก็มกี จ็ นเปนธรรมดาแหละ แตการทําบุญ
ใหทานก็เปนสิง่ ทีช่ าวบานเขาฝงลึก เขาอยากทําบุญใหทานขาวเปลือก
อาวทีน่ เ่ี ราแกไปใหมนะ ทําบุญขาวเปลือกไมได ใหเอาขาวสุกพระไปบิณฑบาต
ใหใสบาตรนัน่ นะ อูย อันนี้ก็เปนอันหนึ่ง แนะเขาก็แกอีก ก็เปนอยางหนึง่ เขาวา คือเขา
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อยากทําบุญนัน่ แหละ แตพอเราพูดดวยเหตุดวยผล ขาวก็จะไมมี ผูจนก็จนอยูนี้ จะพัก
บางก็ไดนี่นา เพราะไมใชเราเปนคนใจจืดใจดํา มีลดหยอนผอนผันไปตามกาลตาม
เวลา หรือหยุดตามเหตุการณ นีก่ เ็ ราเปนคนสัง่ เองเราดูเอง พาลขาวก็จะไมไดปนั้น คือ
ฟาฝนไมมี เราจําไดวา มีปน น้ั แหละแทบจะไมไดพนั ธุข า วนะ ฟาฝนไมมี ไดก็เล็ก ๆ
นอย ๆ ที่ลุม ๆ ก็พอไดบาง ถาธรรมดาแทบไมได ถาเปนนาดอนนาสูงไมไดเลย ไมได
ทํา เวลาเปนปรกติเราก็ไมวา ก็ใหทําตามเรื่องของเขา
แตเวลาชวยชาติบา นเมืองเราเสริมไปดวยเลย เราสงเสริมไปเลย อันนี้ตั้งใจถูก
เราสงเสริมไปเลย เราไมไดมีอะไรเราไมไดเปนเศรษฐี เรามีอะไรเราก็ทาน จะรอใหเปน
เศรษฐีแลวคอยทานมันตายทิง้ เปลา ๆ ไมเห็นใครเกิดมาเปนเศรษฐี เอาเศรษฐีมาอาง
แลวจึงทําบุญ มันตายกันหมดนั่นแหละไมไดทําบุญ เรามีเทาไรเราก็ทาํ ของเรา อันนี้ก็
เหมือนกัน เราไมมีสมบัติเงินทองขาวของอยางอื่นเรามีขาวก็เอา ก็ไปนั้นอีก จึงไดทํา
วันนีค้ นไมมาก ก็มีมากมีนอยบางเปนธรรมดา แตเทศนนี้ออกทุกวันนะ อุดร
๑๒ สถานี ออกทุกสถานีเปนแตวาไมซ้ําเวลากัน แลวกรุงเทพทราบวา ๔ สถานี ออก
จากนี้ไป จากนัน้ ก็อนิ เตอรเน็ต เวลานีท้ างสหรัฐก็รออยูข า งลางหรือนี่ หือ (รออยูแลว
ครับ) ทางสหรัฐพูดไปนี้ก็ลงขางลาง แลวฟงพรอมกันนี้เลย คนที่จะเชื่อบุญเชื่อกรรมนี้
มันเปนสวนลึกลับอยูน ะ เพราะถูกกิเลสมันกลบ เรียกวากินสด ๆ รอน ๆ กิเลสกินสด
ๆ รอน ๆ เรียกวาสุกเอาเผากินงาย ๆ ทีนี้สัตวโลกก็วิ่งตามไปงาย สวนธรรมเบือ้ งตน
มักจะลําบากอยู เพราะถูกกิเลสปดไวไมใหเห็น ก็เหมือนเราเปดจอกแหนออกจากน้ํา
มองลงไปเห็นแตจอกแตแหนไมเห็นน้ํา ทั้ง ๆ ทีน่ าํ้ เต็มอยูใ นบึง แตถูกจอกแหนปก
คลุมเอาไว มองไปเห็นแตจอกแหนไมเห็นน้ํา ใครก็จะมีแกใจไปหาน้ําก็มองไปมันไม
เห็น
ทีนี้มองไปไมเห็นบุญเห็นกรรมใครจะไปเชื่อ นีเ่ อาตรงนีน้ ะ ผูทําทําอยูทุกวันก็
เห็นอยู ตื้น ๆ เขิน ๆ อยางนี้ทุกวัน เปนเรื่องของกิเลสเห็นพาใหหลอกไดงายเสีย มัน
ไมเห็นลึกกวานัน้ นี่ซิจึงวาอัศจรรยพระพุทธเจามาตรัสรูแตละพระองค โถ พิลึกจริง ๆ
นะ สิง่ เหลานีพ้ ระพุทธเจาไมเห็น พระพุทธเจาเห็นพระองคแรกเลย จากนั้นตามมาก็
บรรดาทานผูป ฏิบตั ธิ รรม เห็นตามพระองคเปนสักขีพยาน เชนสาวกอรหันต ไมมากก็
นอยเห็นจนได ๆ ดวยกัน คือไมพิสดารอยางพระพุทธเจาก็เต็มภูมิสาวกเรื่องเชื่อบุญ
เชือ่ กรรม เปนเองถาลงไดเปนในจิตแลว เมื่อคอยเปดจอกเปดแหนออกแลวเห็นเอง
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เห็นน้าํ ไมตองบอก เห็นเอง เพราะน้าํ มีอยูน น้ั พอเปดจอกเปดแหนออกมากนอยก็
มองเห็นน้ํา ๆ ไปเรื่อย ๆ นะ ถามันปดมิดมองไมเห็นเลย
นี่ละโลกไมเชื่อบาปไมเชื่อบุญ แลวทําตัง้ แตบาปสวนต่าํ คือสุกเอาเผากินมันทํา
งาย เห็นไดชดั ๆ ทีเดียว ที่พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงนี้มันออกจากนี้ทั้งนั้นนะเราพูดจริง
ๆ เรื่องความอยากความทะเยอทะยานมันปดมันบัง เรือ่ งบุญคุณนีไ้ มระลึกเลย มีแต
ความอยากทวมทน ๆ อยากนั้นอยากนี้อยากไปหมด ลวนแลวแตจอกแตแหนปกคลุม
ๆ เรือ่ ย ๆ ไป ดูเวลาจิตของเราคอยเปดออกมันไดรูนี่ คอยเปดออกก็เห็นความสุข
เห็นวีแ่ ววแหงธรรม ๆ แปลกประหลาดเขาเรือ่ ย แตกอนไมเห็น จิตดวงนี้ละ เอามันชัด
ๆ อยางนีเ้ อามาเปนพยาน จะวาขายตัวหรืออวดตัวก็แลวแตทา นทัง้ หลายจะพิจารณา
แตเราเอาความจริงมาพูด เราไมมเี รือ่ งความรูส กึ วาจะเปนอยางทีว่ า อวดตนอวดตัว
เราไมมี อวดหาอะไร มันก็มีเทาที่มีอยูของตัว จะยกมาเสริมมันก็เปนของเศษของเลย
ไปเสีย ขาดก็เปนเรื่องขาดไปเสียมันไมพอดี ของเราเองพอดี นั่นมันอยูตรงนั้น
เวลาปฏิบตั ไิ ป ๆ แตมันมีอันหนึ่งนะเชื่อลึก ๆ นะ อันนี้ก็พูดยาก จิตใจมันยิบ
แย็บ ๆ ฝายบุญฝายกุศลของมันมีอยูนะ ไมใชจะมีแตความทะเยอทะยานยิบแย็บ ๆ
เปนสวนธรรมอยูภ ายในใจทีม่ นั มีอยูด ว ยกัน วางั้นเถอะ ถึงเวลาแสดงออกมันก็แสดง
ใหเห็นอยู นีจ่ บั เอามาพิจารณาหมด จิตเวลาปรกติของคนเรามีแตบกึ แตบนึ ทางนัน้ ทาง
นี้ จิตเวลามันออกมาทางฝายกุศล ซึ่งมันมีอยูในจิตดวยกัน มันไมมีโอกาสออก มีแต
จอกแหนปกคลุม ทีนี้พอมีโอกาสบางก็แย็บ ๆ ออกมา อยากทําบุญทํากุศล อยากทํา
นัน้ ทํานี้ มันมีของมันออกมา นีล่ ะเชือ้ ของธรรมทีจ่ ะลากเราขึน้ จากนรก ขึ้นจากกอง
ทุกข อันนีแ้ หละจับใหมนั ชัด ๆ อยางนี้ จับออกจากนี้นะ
ทีแรกมันเปนอยางนัน้ ก็รู ตัง้ แตเปนฆราวาสเราก็รู มันเปนของมันอยูลึก ๆ นัน่
แหละ หากไมคอยพูดถึงมัน แตมันเปนเราก็พอจําได วางั้นเถอะ สิ่งที่ไมพูดถึงก็ตาม
มันพาเปน คือกิเลสลากตลอด อันนี้ลากตลอด อันนัน้ ขึน้ มาเปนระยะ ๆ ตอเมื่อเวลา
โอกาสอํานวย อยางที่พูดนี่นะ เปดเสียใหมนั ชัด มันก็คงจะมีนิสัยอันหนึ่งอยู ทั้ง ๆ ที่
มันยุงของมันอยูงั้น เวลามันยิบแย็บ ๆ ก็รูกันอยูเปนระยะ ๆ พอจวนตัวเขามานี้ถา
เกีย่ วกับโลกกับสงสาร มันหากมีอะไรของมันขัด ๆ ของ ๆ ขัด ๆ ของ ๆ มันหากเปน
ของมัน พูดใหมันชัด ๆ
เชนอยางวาจะมีครอบครัวเหยาเรือน มันหากมีของมัน วาจะเอาเมียหลายครัง้
แลวนะ พูดตรง ๆ อยางนี้ เอา ก็เปดใหฟงจะวาไง เรือ่ งมันผานมาหมดแลวก็เอาเรือ่ ง

๔

ที่พวกเราซึ่งกําลังชุลมุนนี้ฟงกันซิ อันนี้พูดจริง ๆ ผานก็บอกวาผาน วาจะเอาเมียหลาย
หนอยู ครัน้ พอวาตัง้ ใจวาจะเอาจริง ๆ มันหากมีอะไรนะแปลก ๆ อยู หากมีอะไรมาขัด
มาของอยูนั้นละ เอา ปลอยไป แลวมีเขามาอีกปลอยไป หากเปนอยางนั้นอยูตลอด เอ
อะไรชอบกล พูดใหมันสนุกก็ได คือทางภาคอีสานเราเขาวาไปเทีย่ วสาว กลางค่าํ กลาง
คืนเขาไปเทีย่ ว มันเปนประเพณีของเขาอยางนั้น นีถ่ า ไปขึน้ บานไหน เอา พูดตรง ๆ
อยางนี้ พูดใหเต็มยศเสีย เราไมใชคนขีเ้ กียจนีน่ ะ ไปที่ไหนผูสาวเขาไมคอยตอมแหละ
พอผูสาวแมผูสาวตอมนะ พอเราไปบานไหนดังขึน้ เลย ผูส าวเขาก็ธรรมดาเขา พอแม
ของผูสาวแหละชอบติด คือเคยคบคาสมาคมกัน เพราะเราปรกติมักจะไปกับผูใหญ ๆ
เทานัน้ เพราะฉะนัน้ เหลานัน้ ก็รนู สิ ยั เรา
เราไมไดทาํ เพือ่ เสแสรงนะหากเปนตามนิสยั ทําอะไรขยันทุกอยาง ๆ สกุลของ
เราก็เปนธรรมดา ฐานะเหมือนบานเหมือนเมืองเขาแหละ ไมมีอะไรต่ํากวานั้น ธรรมดา
ๆ ครัน้ เวลาจะเกีย่ วของเรือ่ งนีท้ ไี รหากมี ๆ เราละเปนผูต ดั เอง พอแมก็ไมวาอะไร ตาม
ใจเรา บทเวลาจะบวชมันไมไดยากนีน่ ะ พอพอน้ําตารวงเทานั้น เห็นไหมละ พอกับแม
ก็ไมเคยยกยอเรา ปรกติเก็บเสมอลูก ๆ เตา ๆ ไมเคยยกยอใครแหละ แตหากมีชมอยู
ลึก ๆ ไมไดออกปาก หากมีงานนัน้ ใหเราทํา งานนีใ้ หเราทํา ใหเราทําแลวเสร็จเลยทุก
อยางวางั้นเถอะ นี่ละที่พอเอายกขึ้นมา ยกขึ้นเพื่อจะทุมเรา เขาใจไหม
กินขาวอยูดวยกันตอนค่ําอยูเงียบ ๆ พอก็กินแมก็กินอยูดวยกัน เออ ขึน้ เลยนะ
เราก็มลี กู หลายคน ลูกผูหญิงไมตองพูดละ ลูกผูชายก็อีกเหมือนกัน มีไอบวั นีล่ ะ ไอนี่กู
ไวใจมันไดทุกอยาง ยกขึ้นนะเพื่อจะทุมลง ไอนี่ลงมันไดทําอะไรแลวกูสูมันไมได บอก
อยางนีเ้ ลยนะ บอกวากูสูมันไมได สําคัญที่กูจะใหมันบวชเมื่อไรนี้ มันเหมือนคนหู
หนวกหูไมมรี ู เฉยเลย นีเ่ วลากูตายแลวจะไมมใี ครลากกูขน้ึ จากนรก ถาไอนี่ลากกูไมได
แลว กูอาศัยไอนี่เทานั้น วางัน้ พอวาอยางนัน้ น้าํ ตารวงเลย มองเห็นพับสะดุงปงเลยทัน
ทีนะ ลุกทันที กินขาวยังไมอิ่มลุกหนีเลย สะเทือนมาก ไปคิดอยู ๓ วัน ปญหาน้าํ ตารวง
ทั้งพอทั้งแมรวงพรอมกันเลย แมเห็นพอน้าํ ตารวง แมกร็ ว ง เราก็ผึงออกเลย นี่ละที่จะ
บวช แลวงายเสียดวยนะ
ไปก็ตัดสินใจตัวเอง ทุกสิ่งทุกอยางโลกเขาทําไดเราทําได แลวทําไมการบวช
บวชไมได การบวชไมไดไปติดคุกติดตะราง จะบวชเปนพระเจาพระสงฆ บวชก็ไมมี
กําหนดกฎเกณฑบบี บังคับไว บวชเมื่อไรสึกเมื่อไรก็ไดนี่นะ แลวทําไมเราไมบวช เขายัง
บวชกันได เขาสึกออกมาได บางองคเปนสมภารเจาวัดตายกับผาเหลืองก็ยงั มี ทานก็
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บวชได เราทําไมบวชไมได ถึงขนาดน้ําตาพอรวงเลย ความเลีย้ งลูกยากนีย่ ากดวยกัน
ทุกคน มันเอามาพูดไดนะ เวลามันคิดมันสอนตัวเอง แลวทําไมอยางนีเ้ ราทําไมได เลว
กวาเขา ขึน้ ถึงขัน้ เลวกวาเขา อยางอื่นเขาทําไดเราทําได แตอยางนี้เขาทําไดเราทําไมได
มัดเขา ๆ นี้จะเอากัน สรุปลงแลววาตองบวช เอา เขาทําไดเราทําไมไดใหเห็นคราวนีน้ ะ
จึงไดเอาเลยตัดสินใจเลย นีเ่ ราสรุปความเอานะ คิดอยู ๓ วัน ไมกลามารับประทาน
รวมวง กลัวจะโดนปญหาอีก พอลงใจแลวก็มาพูดกับแม
ธรรมดาลูกมักติดแมนะ เปนธรรมดาทั้งลูกชายลูกหญิงมักติดแม ก็มาพูดกับ
แม เออ ทีว่ า จะใหบวชก็จะบวชใหละนะ ถาลงลัน่ เอาละนะ คือพิจารณาหมดเรียบรอย
แลวจึงมาลง วาจะบวช ๆ ให แตบวชแลวอยากจะสึกเมื่อไรก็สึกนะ ใครจะไปบังคับวา
ใหอยูเ ทานัน้ ปเทานีป้ ไ มบวช นี่มันมีขอออกอยูนะ ถาตามอัธยาศัยแลวจะบวชให แมก็
ฉลาดกวาลูก ยกมือสาธุ เอาละทีน่ ่ี ถึงลูกจะไปบวชกับอุปชฌายพอบวชเสร็จแลวออก
มาจะมาสึกตอหนาคนมาก ๆ ที่ไปบวชยังไมกลับ แมก็ไมวา แมอยากเห็นผาเหลืองใน
ขณะบวช ดูซินะ ใครจะไปสึกไดเขาใจไหม คนเต็มอยูนี้ไปบวชเรายังไมกลับ ทัง้ ครูบา
อาจารยทั้งอะไรเต็มอยูนี้ ออกมามาสึกตอหนามันจะสึกไดยังไง แมกร็ แู ลว เราก็ เอา
ถาอยางนัน้ ก็บวชให พอก็โอย.พอใจเลยเทียว บอกวาลูกชายเปนพีช่ ายเขาเคยบวชแลว
เขารูจ กั เครือ่ งบริขารบวช เอาลูกชายคนโตมาสัง่ เอา นีจ่ ะบวชใหหาเครือ่ งบวชดี ๆ มา
ใหมนั นะ กูยากเหลือเกิน ๆ กวามันจะบวชใหกู วางัน้ นะ
นีม้ นั จะบวชแลวสูใหของดี ๆ มาใหมันทั้งนั้น แหม กูยากเหลือเกินกับบักอันนี้
กวามันจะบวชใหกู เอา ทีนี้สูเอาใหพรอมทุกอยาง หมดเทาไรหมดไปเลย เอาแตของ
บริขารดี ๆ ทัง้ นัน้ เพราะพีช่ ายเขาเคยบวชเขารูบ ริขารดี นัน่ แหละเรือ่ งมันพรึบออกเลย
บวชเลย เวลาบวชก็เรือ่ ยมาอยางนีล้ ะ ก็เดชะอยูนะ ไมเคยมีจะมีอธิกรณทะเลาะเบาะ
แวงกับผูหนึ่งผูใดก็ไมเคยมี เกิดเรื่องเกิดราวก็ไมเคยมี ราบรืน่ เรือ่ ยมา ตั้งแตออกบวช
แลวเรียนก็ราบรืน่ ๆ ๆ เรือ่ ย จนกระทั่งออกปฏิบัติก็ยิ่ง ราบรืน่ หรือไมราบรืน่ เจาของ
จะตาย จิตกับธรรมมันยังราบรืน่ จะวายังไง
นีล่ ะเรือ่ งราวมันคอยเปด ทีนเ้ี วลามันเปดจริง ๆ ไปเปดภาวนานะ อยางนี้ก็เปน
นิสัยมันตอเนื่องกันไปตั้งแตการบวชนี้งาย ๆ เขา บทเวลาไปภาวนานี้ ทีนี้มันคอยเปด
ออก ๆ ละซิ ใหรสู ง่ิ ทีว่ า นีน่ ะ พอกาวเขาสูภ าวนานี้ จิตมันไมเคยรวมไมเคยสงบ เวลา
ภาวนาสงบ ๆ ทีไรมันสวางไสวมันเริม่ รูเ ริม่ เห็นแปลก ๆ ตาง ๆ เขาไป จากนัน้ ก็เรือ่ ย
ละ ทีนก้ี เ็ ขามาถึงขนาดวาบาปวาบุญแย็บรูท นั ที ๆ เลย นัน่ เห็นไหมรูบ าปรูบ ญ
ุ รูท นั ทีๆ
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เลย เวลาจิตนีส้ วางไสวเขาไป แย็บออกมานีร้ ู ออ บาปบุญแท ๆ อยูตรงนี้ นัน่ มัน
ไมไดวาไปอยูที่นั่นที่นี่ ไมไปนะ ขึ้นตรงนี้ ๆ เจาของไมถามใครมันรู นัน่ เห็นไหม
สนฺทฏิ ฐ โิ ก ออ บาปบุญอยูต รงนีเ้ อง เปนขึน้ มาเทาไร ๆ อยูตรงนี้ ๆ เขาไปเรือ่ ย ๆ
หนักเขาไปทีนี้มันก็เปดโลง จนกระทั่งมันกระจางไปหมด อะไรที่พระพุทธเจาทรงสอน
ไวกราบราบ ๆ ก็มนั เห็นนี่ เราเห็นเราคานเราไมไดดว ยเรายอมรับ แลวจะไปคานพระ
พุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวกอนแลวไดยังไงใชไหมละ นีล่ ะเรือ่ งราวทีม่ นั ลง
ลงโดยลําดับจนกระทั่งลงสุดขีด ขาดสะบั้นไปหมดระหวางกิเลสกับจิตไมมีอะไร
เหลือเลย นัน้ ยิง่ จาเลยทีน่ ่ี พระพุทธเจาอยูที่ไหนไมตองถาม นัน่ ที่นี่เห็นไหมถึงขั้นมัน
รูเ ปนอยางนัน้ ละ ไมไดถามใครนะ พระพุทธเจาก็บอกวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก ผูป ฏิบตั นิ น้ั แลจะ
เปนผูร เู องเห็นเองดวยตัวเอง นัน่ ทานก็บอกไวแลว ทีนเ้ี วลามันจาขึน้ มาก็เปนอยางนัน้
คิดดูซิเปนการดูถูกพระพุทธเจาไหม วาพอมันผางขึน้ มาเทานัน้ เหอ พระพุทธเจาตรัสรู
อยางนีล้ ะเหรอ ๆ ขึน้ ย้าํ นะ เหอ พระพุทธเจาตรัสรู ๆ อยางนีเ้ หรอ อยางมันเปนขึ้น
เดีย๋ วนีว้ า งัน้ เถอะนะ เหอ พระธรรมแทมันจา เหอ เปนอยางนีล้ ะเหรอ ๆ ธรรมแทถาม
ใครละ มันจาขึน้ มาแลว แลวพระสงฆแทเปนอยางนีล้ ะเหรอ พระสงฆแทเปนอยางนี้
อยางอันเดียวกันนี้ ๆ
จากนัน้ ก็ประมวลเขามาเลย เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มารวมกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง ๆ มันเปนแลวนัน่ ถามใครละเวลาเปน ธรรมแทเปน
อันเดียว นัน่ เห็นไหม พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนแง ๆ ทีจ่ ะกาวเขามาสู
จุดอันเดียวนีเ้ ขาใจไหม พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เปนจุดทีเ่ กิดเรียกวาเปนทางเขานี้ เปด
ทางเขานี้ ๆ พุทโธเขานี้ ธัมโมเขานี้ สังโฆเขานี้ พอถึงนี้แลวก็เปนอันเดียวกัน ไมไดถาม
ใครนีน่ ะ ออ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง ๆ
มันเปนแลวนัน่ เราเคยคิดเมือ่ ไร พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ติดหัวใจตลอดจนถึงขณะนั้น พุทฺ
โธ ธมฺโม สงฺโฆ จึงไดมากระจายออกใหเห็นชัดเจนวาคือธรรมชาตินี้เอง นัน่ นีล่ ะเวลา
มันเปด มันเปดอยางนั้น
ไอเรื่องที่วามันบึกมันบึนอะไรมันไปยากนะเรื่องอรรถเรื่องธรรม เปนในเบือ้ ง
ตน ครั้นตอมาพอมีสิ่งที่ดึงดูดจิตใจก็คือธรรม เห็นแลวรูแ ลวมันก็ดงึ ดูด ๆ เขาไป ทีนี้
มันจะยากลําบากขนาดไหนก็ตาม สิ่งที่เหนือยากลําบากยังมี คือธรรมที่เราตองการ มัน
เหมือนวาเกีย่ วโยงกันอยู เหมือนบันไดพาดเอาไว จับบันไดไดแลวยากหรืองายมันก็จะ
ขึ้น เปนอยางนัน้ นะ เอา จะยากขนาดไหนขึ้น ๆ เลย เพราะฉะนัน้ การประกอบความ
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พากความเพียรนีเ้ รายอมรับจริง ๆ ละเรา พูดจริง ๆ เราทุกขมาก แสนสาหัสทีเดียว
การประกอบความพากความเพียร มาฉันจังหันเห็นอาหารหรู ๆ หรา ๆ นีเ้ ราคิดถึงเรา
ตัง้ แตโนนนะ ตั้งแตอยูในปาในเขา บิณฑบาตไดมาก็ขา วเปลา ๆ มากินคําสองคําอิ่ม
แลวหยุด ไดมาก็ไดอะไรมานิด ๆ ถากินนะ ถาไมกิน ๆ นัน่ มันมีแตแบบนัน้ แตจิตกับ
ธรรมนี้มันพุง ๆ ๆ นะ อันนัน้ ละเปนเครือ่ งรับปดเหลานีไ้ ว ไมใหเหลานีอ้ อ นกําลังวา
งั้นเถอะ อันนัน้ มีกาํ ลังแรง ถึงทุกขยากลําบากก็เพื่ออันนั้น ๆ อยูอยางนั้นตลอด มันก็
ไมสนใจกับความทุกขยากลําบากละซิ
นีแ่ หละเรือ่ งของธรรมเบือ้ งตนยากนะ ถูกจอกแหนปกคลุมไว คอยเปดไป
เปดมามันหากไดของมันอยูน น้ั ละ ใหทา นทัง้ หลายเชือ่ นะ นีห่ ลวงตาจะตายแลวมา
เปดใหพน่ี อ งทัง้ หลายฟง สักขีพยานของพระพุทธเจาจะชีล้ งตรงนีก้ ไ็ ดเลย เอามัน
ชัด ๆ อยางนี้แหละ เราหมดแลวทีจ่ ะทูลถามพระพุทธเจาสงสัยในธรรมทัง้ หลาย
ไมมีแลว พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ เปนอันเดียวกันจามาหมดแลว จึงวาไมทลู ถามพระ
พุทธเจา พระพุทธเจาเปนองคเชนไรไมถาม พระพุทธเจามีกอ่ี งคไมถาม ลงในนี้
หมดทีเดียว นัน่ เวลามันถึงขัน้ มันเปดมันเปดอยางนัน้ ไมมีใครละ อาศัยทางเดิน
ธรรมพระพุทธเจาสอนเปดทางเขา เปดทางดําเนินตามนัน้ เพราะธรรมพระพุทธเจานี้
ไมมีผิด วาอะไรเปนอันนัน้ ใครฝนไปก็ผิดของคนนั้นเอง ใครดําเนินไป เอา ยาก
ลําบากก็ถูก ๆ ไปเรื่อย ๆ ใหจาํ ใหดนี ะ
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูม พี ระภาคเจาตรัสไวดแี ลว ดี
อยางนีแ้ หละ ไมมีผิดมีเพี้ยน เพราะผานมาหมดแลว สอนแนวทางนี้ถูกตองใหสัตวโลก
ปฏิบตั ติ าม ทีนเ้ี รือ่ งบาปเรือ่ งบุญ ไมไดมีความหมายอะไรเลย ดิน ฟา อากาศ กวาง ๆ
แย็บรูท นั ทีเลย อยูกับนี้ ออ นัน่ ขึ้น ออ เลยนะ ออ บุญอยูท น่ี ่ี บาปอยูที่นี่ พอสุดทาย
แลว ธรรมอยูที่นี่ลงหมดเลย ลงตรงนี้ นัน่ มันชัดขนาดนั้นนะธรรมพระพุทธเจา
อยางทุกวันนีม้ นั หมดเสียจริง ๆ มันไมมอี ะไรทีจ่ ะสงสัยเลยในสามแดนโลกธาตุ
มันเปดจาไปหมด สงสัยหาอะไร แนะ มันรูอ ยูแ ลวอะไรจะมาสงสัย ก็ผูรูรูอยูแลว
หายสงสัยอยูแ ลวจะเอาความสงสัยมาแทรกตรงไหนวะ แนะ มันเปนอยางนัน้ ขอให
ตางคนตางใชความพยายามนะ ใหเชื่อพระพุทธเจา อยาเชื่อกิเลส ถาเชือ่ กิเลสนีค้ าํ วา
สุกเอาเผากินมันจะมาทันทีนะ อันนัน้ ลําบากอันนีล้ าํ บาก คําวาจะทําความดี ความ
ลําบากลําบนทีเ่ ปนอุปสรรคมันจะไหลเขามาทันที จําใหดคี าํ นีก้ ด็ ี
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ถาเราจะทําความดิบความดี อะไรถาขึ้นชื่อวาความดี ไอกําแพงกั้นคือเรื่องของ
กิเลส ที่จะใหออนแอทอแทไปนี้มาทันที วันนีย้ งุ อันนัน้ แลววันนัน้ ยุง อันนัน้ วันนี้ยุงอัน
นี้ ที่สุดไมไดอะไร วันนีไ้ มคอ ยสบาย สุดทาย โอย.งวงนอน นอนกอน ลงตรงนั้นจนได
นะ มันเอาจนไดแหละ กิเลสมันไมใชของเลนยังบอกแลว มันเอาจนไดมนั แหลมคมนะ
แตเวลาธรรมเหนือมันแลวมันเห็นหมดซิ โอย.เหลานีม้ แี ตกลอุบายกิเลสทีจ่ ะลากสัตว
โลกใหมาตายกองกันอยูกับกองทุกขนี้ทั้งนั้น นัน่ เห็นไหมละ ทีย่ าก ๆ ลําบากทีเ่ ราทํา
ยากก็คือกิเลสฝนเรา เราสูก บั กิเลสเพือ่ จะเอาความดีตา งหาก ธรรมทานไมไดยากนี่นะ
มันยากกับกิเลสทีไ่ มใหทาํ เขาใจไหม มันกีดมันขวางไวเราจะทําความดี ความดีนั้นไม
ไดยากนะ ไอผูที่กีดกันคือกิเลสอันนี้ละมันยาก สูก บั อันนีต้ า งหากนะ เวลาพิจารณาไป
แลวมันถึงวา ออ อันนี้เองยากไมใชธรรมยาก แลวกิเลสมันใหไปตําหนิธรรมเสีย วา
ธรรมสุดเอื้อมหมดหวังไปเสีย กิเลสนัน่ แหละพอดีกบั เรา ความหมายก็วา อยางนัน้ มัน
ถึงไดเห็นชัดเจน ใหบนื นะ ๆ อยาไปเชื่อมันงาย ๆ
ศาสดาองคเอกทีจ่ ะไดมาตรัสรูส อนโลกแตละพระองคไมใชเลน ๆ นะ ให
เอาตรงนั้น ผูท ส่ี อนแมนยําทีส่ ดุ ไมมใี ครเกินศาสดา มีองคนเ้ี ทานัน้ สอนไวทกุ อยาง
ถูกตองหมดแลว เราไดรบั พุทธศาสนาเขาสูด วงใจแลวเอาใหไดนะ เอาใหดนี ะไม
งั้นไมไดจริง ๆ แหม เราถึงเข็ดถึงหลาบกับมัน เข็ดหลาบแทนพี่นองทั้งหลายอีกดวย
เวลามันผานไป ๆ แลวดวยอุปสรรคของกิเลสทั้งนั้น มีมากมันดันมากมีนอยดันนอย
จนกระทั่งไมมี ๆ อะไรดัน ถามีมากดันมาก จนกระทั่งไมมีโอกาสเลยที่จะทําความดี
งามทัง้ หลาย กิเลสปดไวหมดเลย โห หนาแนนขนาดนีน้ ะ เราก็วา ธรรมยากเสีย ธรรม
นั้นสุดเอื้อมหมดหวังไปเสีย กิเลสตัวลากคอเราอยูนี้ไมดู เขาใจไหม มันไมใหไปตรง
นัน้ บทเวลาพิจารณาแลวมันรูห มดซิ ออ นีเ่ องเปนขาศึก ขัดของมากนอยไมใชอะไร
เราไปหาเรือ่ งใสแตธรรมวาทานขัดของ วาลําบากทํายากทําบุญทํากุศลทํายาก บุญกุศล
มันไมยากมันยากตัวกีดขวางนี่นะ เขาใจเหรอ
ใหดตู วั นีใ้ หดนี ะ ถาดูตัวนี้มีทางจะเปดมีทางจะตอสูกันได ไปจนได มันยาก
อยางนี้ บทเวลาจะตายไมเห็นวายาก นัน่ ซัดเขาไปตรงนั้นซิ จะทําอันนัน้ ก็ยาก ๆ บท
เวลาจะตายตายไดทุกคน ใครไมเห็นเอาความยากมาอวดความตายไมใหตายไดละ นัน่
เวลานีย้ งั มีชวี ติ อยูเ ราจะทํามันซัดเลย เขาใจไหม นัน่ อยางนัน้ ซิ ถึงเวลาเด็ด ๆ เด็ด
เถอะนะเด็ดเปนธรรม ความดีเด็ดเทาไรยิ่งดี กิเลสเด็ดเทาไรยิง่ เลวเขาใจไหม นีล่ ะ
มีคูทั้งสอง กิเลสเด็ดธรรมตองเด็ด ถากิเลสเด็ดธรรมไมเด็ดตายเลย มันตองเด็ด
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กัน ๆ พากันจําเอานะ พูดแลวก็วา ทานดุทา นดาอยางนัน้ อยางนี้ นัน่ เห็นไหมกิเลสมัน
ออกมันปอนกลวยหอมแลว วันนีท้ า นดุแลววันนีก้ เิ ลสปอนกลวยหอมเขาไป อะไร ๆ
ไมดุ อะไรที่ไมพาใหดุ ตัวกําลังปอนกลวยหอมอยูนี่ตัวไมดุ ลอลวงสัตวโลกดวยกลวย
หอมเขาใจไหม เอาละพอ วันนีพ้ อสมควรแลว นี่จะเกาโมง
โยม หลวงตาเจาคะ ขอถามนิดหนึ่งคะ เวลาภาวนาใชไหมคะ ตอนนัน้ หนูถาม
หลวงตาทีวา กลัวผีอะไรอยางนี้นะคะ เสร็จแลวหลวงตาบอกวาไมตองไปกลัว ก็ใหเห็น
ไปเลยอยางนี้ ทีนี้ก็ไมกลัวแลว แลวก็นั่งลงไปทีนี้จิตสงบคะ ทีนส้ี งบแลวเราจะไปไหน
ตอ
หลวงตา ใหอยูกับสงบ มันจะเพิ่มกําลังของมันขึ้นไปเอง สงบไมมีเพียงเทานั้น
ยังจะเพิ่มขึ้นอีก แตสงบใหอยูส งบก็เปนการบํารุงตัวอยูใ นนัน้ ทีนี้ตอไปมันจะคอยเพิ่ม
ของมันขึ้นอีก สงบยังสวางไปอีกนะ
โยม จะออกมาเองใชไหมคะ
หลวงตา เออ สงบแลวยังแนนหนามัน่ คง ยังสวางไสว เรื่องที่จะเปนที่พึงพอใจ
จะขึ้นจากนั้น ๆ เรือ่ ย ๆ เมื่อถึงขั้นเปดจอกเปดแหนออกไดมากนอยแลวเอาเลยนะ
เอาเลยแหละ
โยม ไมตองไปพิจารณาอสุภะอะไรใชไหมคะ
หลวงตา แหนมันรูส กึ วาใบยุบยอบ ถูกเราขยีม้ นั บางเขาใจไหม เอามัน ฟาดให
มันหมดทัง้ รากเลยนะ
โยมอินโดนีเซีย (ถามปญหาภาวนา) เวลานัง่ ภาวนาไป รูส กึ ตัวหาย
หลวงตา ชางมันเถอะ จิตไมหาย
โยมอินโดนีเซีย แตวา ยกมือไมได ยกขาไมได ยกรางกายไมได เดินไมได เห็น
รางกายอยูแตยกอะไรไมได
หลวงตา คือจิตมันอยูแลวมันไมอยากออกขางนอก รางกายมันก็ออนของมันไป
เอง ปลอยไปเลย บางทีหายเงียบเลยเหลือแตความรูท ส่ี กั แตวา ปรากฏ
โยมอินโดนีเซีย ทีนี้ขยับรางกายไมได
หลวงตา ขยับไมได ไมตองขยับเวลานั้น ถึงเวลาแลวมันขยับมันเอง เอา เราจะ
ขอเปรียบเทียบใหชดั เจนนะ คือเวลามันขยับไมไดไมตองขยับ ถึงเวลามันออกมาของ
มันแลวมันจะขยับของมันเอง เขาใจไหม เชน ทีนี้อุปมาขอนี้ชัดเจนมากนะ เราปวดขี้
เขาใจไหม นอนอยูยังไงก็ตาม ถึงเวลามันปวดมาก ๆ แลวโอย.เผน เขาใจเหรอ ไมเผน
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มันก็แตกจริง ๆ มันตองเผนเขากันไดไหมขอนี้ นั่นละถึงเวลามันออกนี้ออกจนเปนบา
ก็มี เพลิดเพลินเปนบาเวลามันออก ความเพลิดเพลินตามกิเลสพาออก
โยมอินโดนีเซีย ๑๐ นาที ๓๐ นาที แลวก็มาอีก
หลวงตา ก็อยางนัน้ แหละ คือมันจะเปนเวลามันเปนอยางนัน้ ปลอยใหมนั เปน
เขาใจเหรอ อยาไปกวนมันนะ โถ ถามันเปนอยางนี้มันของงายเมื่อไรวะ ที่มันดิ้นของ
มันตลอดเวลานี้มันไมมีเอาเขาไดงาย ๆ นะ นีเ่ ราเอาเขาดวยวิธนี ้ี พอเขาไดจังหวะ พอ
ไดชองไดทางแลวตอไปเอา มันจะอยูเ ทาไรใหมนั อยูน ะเขาใจไหม ถึงเวลาแลวมันจะ
ถอยของมันออกมาเอง อันนี้มีตัวอยางพระกรรมฐานดวยกัน ทานมาบน พระองคนั้นก็
เปนพระหลวงตานะทานมีครอบครัว แตภาวนาเกงนะทานมาเสียใจ พูดกันอยูบานโคก
นามนดวยกัน ทานวาภาวนานีจ้ ติ เวลามันไดลงแลวนีจ่ ะลุกก็ลกุ ไมได จะอะไร ๆ จน
กระทั่งถึงเวลาจะบิณฑบาตทางนี้ยังไมยอมถอนออกมาเลย อยากบิณฑบาตมันก็ไม
ยอมถอน เราเลยไปดือ้ วาอยางนัน้ นะ บังคับใหมันถอนมันเลยถอนขึ้นมาตามบังคับ ตั้ง
แตนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ลงไมไดเลย นัน่ เห็นไหมละ เปนอยางนัน้ นะ ทรมานเอา
อยางหนักเลยลงไมไดเสียใจ เราก็ไมทราบจะวายังไงก็มันเปนไปแลวจะใหทํายังไงใช
ไหม ทานจึงบอกวาทานเสียใจ ตั้งแตนั้นมาจิตไมไดลงอยางนั้นอีกเลย นัน่ เปนอยาง
นัน้
เพราะฉะนัน้ จึงวาปลอย เอา นี่ก็เปนตัวอยางอันหนึ่งนะ สวนเรือ่ งของเราเราไม
พูดละเพราะไดหลักอันนั้นมาเทียบกันไดสัดไดสวนเหมือนกันแลว เทียบไดอยางหลวง
พอเปนตนนะ เวลามันลง เอา ใหมนั ลง มันจะลงกี่วันก็ชางมันใหมันเห็นเถอะนะ เขาใจ
ไหม เราก็สอนลูกศิษยมามากตอมากแลว ใหไดเห็นอินโดนีเซียสักหนอยวะ ไดตี
เกราะใหเขามาปลุก ถอนอันนี้ขึ้นใหมันเห็นสักทีนะ เขาใจเหรอ เอา อยาไปกังวลนะ
มันจะเปนยังไงก็ชาง เวลานี้จิตมันรวมคือมันทอดธุระทุกอยางเขามาหาตัวเอง มันไม
อยากออกอะไรแลว เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานั้นมันจึงออนไปหมดไมอยากยุง ถากิริยาของ
จิตไมออกไปเกี่ยวของแลวมันจะเปนของมัน พอไดจังหวะแลวมันออกของมันเอง มัน
คอยคลี่คลายออกมา แลวความรูน ซ้ี มึ ซาบเขาไปเปนกําลังไปตาม ๆ มันออกเองเขาใจ
ไหม นีจ่ าํ เอานะ เอาอยางนัน้ ละ
โยมอินโดนีเซีย มีอีก จากวันที่ ๗ เดือนธันวาคม เห็นรางกายเปนอสุภะ ทํา
อะไรเห็นอยางนี้ ทํากับขาวเห็นอสุภะ
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หลวงตา เออ ถาเวลาเราทํางานอยูเ ราเปนแตเพียงวาทําความรูไ วไมทาํ งาน มัน
จะรูอะไรก็รู แตใหอยูกับจิตเสียกอน ไมไดตั้งหนาทํางาน เราทําอะไรก็ทําไปนะ เวลา
นั้นมันเปนของมันก็เปนของมันเอง เราทํางานก็ทาํ ไปจนกวาวาทีเ่ ราปลอยงานอันนีแ้ ลว
เราจะพิจารณาอยางนัน้ เอาใหเต็มสัดเต็มสวนนะ พิจารณาอสุภะอสุภงั โอย.เรือ่ ง
อสุภะเราไมอยากพูดเฉย ๆ นักปฏิบัติ วันนัน้ เทศนกพ็ อประมาณนะ ที่เทศนอยู
วัดอโศการาม เราไมไดพูดอยางละเอียดลออนะ คือพูดพอเปนแนวทางไป ใหเพื่อนฝูง
จับนี้แลวจะคอยแตกกระจายไปเอง เพราะเวลาไมพอ ธาตุขันธก็ไมอํานวยดวย ออนลง
ๆ ขอใหจับเงื่อนนี้ไดมันจะคอยแตกของมันไปเอง เรื่องพิจารณากองอสุภะ อันนี้ก็
เหมือนกัน เอา พิจารณา เวลาเปนโอกาสทีเ่ ราพิจารณาฟาดมันมวนลง ๆ แตกลง ตั้ง
ขึน้ มาแตกเอาใหมนั เต็มเหนีย่ วนะ เขาใจเหรอ เอาละเทานัน้ พอ
สรุปทองคําและดอลลารวนั ที่ ๒๙ มกราคม เมือ่ วานนี้ ภูสังโฆเอามา ทองคําได
๒ กิโล ๑๓ บาท ๔๔ สตางค ดอลลารได ๑,๒๓๑ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวง
แลวเวลานี้ ๕,๕๕๙ ครึ่งนี้ตั้งแตมอบคราวกอนนะ ดอลลารทม่ี อบเขาคลังหลวงแลว ๒
ลาน ๗ แสน นี้ก็มอบตอนเกา ทีนี้ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวา นี้
ไดเพิ่มขึ้นมาอีก ๑๐๒ กิโล ๒๗ บาท ๗ สตางค ดอลลารได ๑๐๘,๘๘๑ ดอลล
รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ที่มอบและยังไมไดมอบ รวมกันหมดไดทองคํา
๕,๖๖๑ กิโลครึง่ อันนีเ้ รียกวารวมหมด หรือ ๕ ตันกับ ๖๖๑ กิโลครึง่ รวมดอลลารที่ได
แลวทั้งหมดอีกเหมือนกันได ๗,๓๐๘,๘๘๑ ดอลล กรุณาทราบตามนี้ เราจะเขยิบ ๆ
พีน่ อ งทัง้ หลายจําเอาไวนะ คราวนีเ้ ปนคราวเด็ดของหลวงตาแลวนะ พาพี่นองเด็ด เอา
ฟงหัวหนา หัวหนาพาเด็ดหรือหัวหนาพาตายใหตายสักที หัวจะหนาจะพาจมก็ใหเห็น
สักที หลวงตาดูเอาจะเปนผูที่พาพี่นองทั้งหลายลมจมไหม กิริยาทาทางทุกอยาง เปนวิธี
การที่จะลากพี่นองทั้งหลายใหจมหมดทั้งประเทศ หรือเปนวิธกี ารทีจ่ ะอุม ชาติไทยเรา
ขึ้น ใหจบั คํานีใ้ หดนี ะ เวลานีก้ าํ ลังเด็ดนะ เราเด็ดเพื่อชาติไทยของเรา ถาไมไดคราวนี้
ไมไดนะ ทองก็พออยูนี้ปบหมดเลยไมมี ที่จะเพิ่มเขาอีกไมมีละ ตอไปขางหนาเราก็ไม
คิดแบบเดียวกันนะ
นี้เปนโอกาสที่เหมาะสมอยางยิ่ง คือเปนเวลาทีเ่ รากําลังชวยชาติ จะทําอะไร
เหมาะสมทั้งนั้น ๆ นีก่ เ็ หมาะสมทีเ่ ราจะใหไดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน ดอลลารคเู คียง
กันไป จําใหดีทุกคน ถาเลยนีแ้ ลวจะไมเปนทานะ เปนทาเปนทางดีงามอยูเ วลานี้ แลว

๑๒

หลวงตากําลังวังชาก็ยังพอมีอยู จึงพาพี่นองทั้งหลายกาวเดิน ขอใหได ๑๐ ตัน เมือง
ไทยเราจะสงางามดวยกําลังแหงความรักชาติ
ความเสียสละดวยความพรอมเพรียง
สามัคคีของพี่นองทั้งหลายนี้แล จะสวยงามมากเมืองไทยเรา ถาออนแอทอแทไมเปน
ทานะ จําใหดนี ะ เอาละวันนีพ้ อ ใหพรหรือยัง
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

