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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

มีขอบังคับตัวเองวันเขาพรรษา 
 

 (หลวงตาครับ พล.ต.ท.อุดม เจริญ ออกทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย เกี่ยวกับ
พระที่ไปประชุมที่วัดอโศการาม เขาบิดเบือนความจริง) พวกนี้มีตั้งแตอยางน้ีๆ ตลอดนะ 
(เขาบอกพระเราไปประชุมแค ๓๐๐ รูป ที่จริงมัน ๘,๕๐๐ กวา) มัน ๘ พันกวา มี
ลงทะเบียนบัญชีไวเรียบรอย ความจริงพระไปประชุมที่วัดอโศการาม ๘ พันกวารูป มีบัญชี
ตลอด องคไหนมาเขากองบัญชีๆ นี่มันมาโกหกวา ๓๐๐ องค อุดม เจริญ มันเจริญทาง
ไหนก็ไมรู มันหลอกโลกเกงที่สุด อุดม เจริญ นี ่ วิษณุนี่คนหนึ่ง สองกษตัริยนี้เกงมาก
ทีเดียว เที่ยวตมเที่ยวตุนเที่ยวหลอกเที่ยวลวงมนุษยมนา เขาวาเปนสถาบันตมตุน สถาบัน
กาฝาก มหาภัยกินชาติกินศาสนากินพระมหากษัตริย เขายกชื่อวาสถาบันนะ สถาบันกิน
ชาติ กลืนศาสนา กลืนพระมหากษัตริย สองสามตัวนี่สําคัญมากนะ นี่กําลังอานขอบิดเบือน
อยูเวลานี้ บิดเบือนความจริงที่วัดอโศการาม 

เขาวา ๓๐๐ พระทานลงทะเบียนบัญชี ในกองบญัชี เขาลงบัญชีจํานวนเทาไร ทาน
ออกมาดวยความถูกตองแมนยํา นี่มันหลอกโลก เอาอาน อานคําหลอกโลก สถาบันหลอก
โลก เอาอานไป (พล.ต.ท.อดุม เจริญ ผอ.สํานักพุทธฯ ใหสัมภาษณออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เมื่อ ๗.๓๕ น.โดยใหสัมภาษณวา การแตงตั้งสมเด็จ
พระสังฆราช ทางรัฐบาลและมหาเถรสมาคมไดทําการถูกตองตามขั้นตอน และขบวนการ
ตามกฎหมายทุกอยาง และพูดตอไปอีกวาการเคลื่อนไหวของคณะสงฆวัดปาที่มาประชุมที่
วัดอโศการาม สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๔๗ ตามที่ปรากฏตามขาว
หนังสือพิมพหลายฉบับนั้น 

พล.ต.ท.อดุม ชี้แจงใหพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศวาไมเปนความจริงตามที่ปรากฏ
เปนขาวตามหนาหนังสือพิมพ ไดใหเจาหนาที่ของฝายเราไปดูแลว ปรากฏวามีพระมา
ประชุมเพียง ๓๐๐ รูป) พวกที่ไปดกู็คือพวกโกหกเขาไปดู ความจริงพระ ๘ พันกวารูป 
พระทานลงทะเบียนบัญชี มีกองทะเบียนๆ ลงบัญชีเรียบรอยออกเปนความจริง ๘ พันกวา
รูปชัดเจนมาก นี่มนัเอาคนไปดูก็คอืพวกโกหกดวยกันไปดู มีเทาไรก็โกหกออกมาอยางน้ี
ละ เอาอานตอไป 
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(ใหเจาหนาที่ไปดูแลวมพีระเพียง ๓๐๐ รูป รถยนต ๔๐ คัน) มันตาบอดหรือพวก
ไปดูนั่น มันแตงแตคนตาบอดไปดูซิ คนตาดีลงทะเบียนไวตั้ง ๘ พันกวา นี่คนตาบอดไปดู
ก็มาลูบจมูกประชาชนอีกแลว (เขาวามีพระ ๓๐๐ รูป มีรถ ๔๐ คัน แตละคันมีประชาชน
โดยสารมา ๒๐-๓๐ คนเทานั้น จึงชี้แจงมาใหพี่นองพุทธศาสนิกชนไดทราบ และกลาว
ตอไปวา การเคลื่อนไหวของคณะสงฆวัดปาไมเปนความจริง จบแคนี้ครับ) ที่เปนความจริง
ก็คือความจอมปลอมทีก่าํลังหลอกตมอยูเวลานี้ใชไหมละ เขายกชื่อของเขาวาสถาบัน เมื่อ
วานนี้เราขึ้นรถมาเห็นใบปลิวเขาออกที่สนามหลวง ใบปลิวมีรูปของหลวงตาบัวหนึ่ง ทอง
กอนหนึ่ง วาอันตราย เขาวางั้น พวกเราตองรีบกําจัด ไมงั้นมันจะทําลายสถาบัน สถาบัน
กาฝาก มหาภัย สถาบันตมตุนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี่สถาบันของเขา ใหกําจัดนะ
สองคนนี่ อนัตราย เปนอันตรายตอสถาบันกลืนชาติ กลืนศาสนา กลืนมหากษัตริยของเขา 

(อันนี้ของจรงิครับ จากพระที่ไปประชุมที่วัดอโศการามครับ ๑.พระไปประชุม 
๘,๕๒๔ รูป) นั่นเห็นไหมละ นี่คือความจริง (ทานประชุมเรื่องดังตอไปนี้นะครับ เร่ืองที่
หนึ่ง การยื่นรายชื่อขอใหถอดถอนนายวิษณุ เครืองาม ออกจากตําแหนง ๒. ไมรับมตกิาร
แตงตั้งคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ๓.มีมติใหลงลายมือชื่อถวายความ
จงรักภักด ี ถวายพระราชอํานาจคืนแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการปฏิบัติตอ
สมเด็จพระสังฆราชทุกกรณี ๔. หนังสือพิมพทีไ่ปเผยแพรทั่วโลก ลงภาพโถสวมที่นาํไป
มอบให สว. ๒๕ คน ที่ใหสัมภาษณขมขูประชาชนทั่วๆ ไปวา จะยื่นลายมือชื่อมาทําไม ไม
มีประโยชน หนังสือพิมพตางประเทศเขาเอาไปลง ลงภาพโถสวมประกอบกับ สว.ดวย) 

สว.เขาแปลวามหาโจรหรือไง (ถาแปลตามที่เขาบัญญัติไวก็วา สมาชิกวุฒิสภา) 
(ดร.วิษณุ ไดใหสัมภาษณโตตอบวา รัฐบาลไดทําถูกตองตามกระบวนการทุกอยาง ถาทน
ไมไดก็จะฟองกลับคุณทองกอน) ใหฟองมา ยกโคตรมาฟอง (หนังสือพมิพไดนําคําเทศน
ของหลวงตาลง มีบางสวนวา มีคนสกปรกในรัฐบาล จึงทําใหประชาชนเดือดรอนวุนวายทั่ว
ประเทศไทย) จะใหวามีแตคนสะอาดทั้งน้ัน วางั้นเหรอ หรือจะใหตอบวาไง หมดแลว
เหรอ (ครับ) เราอยากใหหมดตั้งแตยังไมอานจะวาอะไร มันกวนสูบบุหร่ีเรา เห็นไหมควัน
ถมดงั ถมจมูกนี ่

มีพระองคหนึ่งเปนเพื่อนกันชื่อกอง มีนิสัยตลก เราบวชใหม ทานบวชกอนเรา ๑ ป 
เราขึ้นไป พระทานสูบบุหร่ีคุยกัน มีแตพระใหมๆ สูบบุหร่ี พูดทําทาเหมือนเสียดวยนะ 
เออ พระใหมเหลานี้บวชมามันไดดูธรรมวินัยไหม มันพึง่บวชนี่ สูบบุหร่ีมันไดพินทุ
อธิษฐานหรือเปลา อาว การสูบบุหร่ีก็ตองพินทอุธิษฐานหรือ อูย ยังไมรูพระวินัยหรือ ขึ้น
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อีก ทําทาขูอกี ยังไมรูหรือพระวินัยนะ สูบบุหร่ีทําไมไมพินทอุธิษฐาน แลวพินทุอธิษฐานวา
ยังไง ไมรูนี่นะพึ่งบวชมา ของงายๆ แคนี้ก็ยังไมรูอีก ทําทาย้ําเขามา แลววางายนะวายังไง 
ก็วา อิมัง ควันถมดัง อธิษฐามิ โอย บักหา เราอยากวาอยางน้ี มันตลก พูดมียิ้มนิดเดียว
เทานั้น ไมหัวเราะ อยางมากยิ้มนิดหนึ่ง โฮ มันกม็ีหัวทางนี้นะ 

วันนี้คนมามากนะ แลววันพรุงนี้ก็จะมาก เพราะวันพรุงน้ีเปนวันเขาพรรษา 
เขาพรรษาก็คือฤดฝูน แปลแลว วสฺสํ ๆ พรรษา ก็คือตัว พ ออกจากตัว ว ภาษาบาลี 
พรรษาแปลวาฤดูฝน วันนี้ยังเปนฤดูรอนอยู พอพรุงน้ีก็เปนฤดูฝน นั่นละที่วาเขาพรรษาใน
ฤดูฝน เราลืมแลวนะในพรรษานี้มีบิณฑบาตในวัดวันหนึ่ง เปนวันนี้นะ เพราะวันพรุงน้ีเปน
วันธุดงคทานแลว ทานถือธดุงคเกี่ยวกับเรื่องอาหารการบิณฑบาตอยางน้ี ทานจะปฏิบัติแต
ตอนเชาแลว เพราะฉะนั้นที่วารับบิณฑบาตในวัดจึงเปนวันนี้แนนอน คืออันนั้นมันมีเครื่อง
บังคับอยู วันพรุงน้ีทานเริ่มสมาทานธุดงคแลวนะ วันเขาพรรษา อันใดที่ควรยึดปฏิบัติแต
เชาทานก็จะปฏิบัติไปเลย เชนอยางบิณฑบาตอยางน้ี ทานจะไมรับอาหารที่ตามมาทีหลังๆ 
อันนี้เกี่ยวกับอาหารบิณฑบาตตอนเชา ทานก็ปฏิบัติแตตอนเชาไปเลย ที่ปฏิบัติตลอดไปก็
มี ปฏิบัติตอนเชาก็ตองเอาตั้งแตเชา 

วันที่ ๑๖ เราไปเทศนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยนั้น ไดยินกันบาง
หรือเปลา (เขาออกวันที่ ๑๘ ครับ) คนที่ไปฟงในสถานีก็เยอะเหมือนกัน เราก็ตั้งใจเทศน
สงเคราะหเปนเวลา ๕๔ นาที ธรรมดาเทศนเขามีเวล่ําเวลา แตนี้เขาใหโอกาสเราเลย เราก็
เทศนไปตามอัธยาศัย เห็นสมควรแลวก็จบ เปนเวลา ๕๔ นาที ไดเนื้อธรรมเยอะอยูนะ 
เพราะการเทศนของเรา จะวาเปนไปตามนิสัยหรืออะไรก็ตาม พอเร่ิมขึ้นแลวจะเรื่อยเลย 
ไมมีการหยุดพักเปนวรรคเปนตอนอะไร เวนแตลมหายใจๆ สูดลมหายใจ แลวตลอดไป
เลยจนกระทั่งจบ วันนั้นก็ตั้งใจเทศนสงเคราะห เพราะทราบแลววาเทศนนี้คนจะฟงทั่ว
ประเทศไทย เราจึงตั้งใจเทศนสงเคราะหวันนั้น ที่สถานีวิทยุแหงประเทศไทย หลังจากนั้น
เขาจะออกทางไหนก็แลวแต สวนอัดเทปคงมากละ อัดเทปก็ทัว่ไปอีกเหมือนกัน 

ไปกรุงเทพคราวนี้ไปเทศนที่สถานีวิทยุแหงประเทศไทยแหงเดียว ไมไดไปเทศน
ตามสถานที่ตางๆ นอกจากเทศนอยูในสวนแสงธรรมเทานั้น นี้เทศนทุกวันทั้งเชาทั้งเย็น 
เทศนตลอดเลย ก็พอดีกบัที่สวนแสงธรรมมีสถานีวิทยุชุมชนของพวกเรา เปดไดตลอดเลย 
มีสถานีของเรานี่ละที่จะไดฟงเทศนตลอดไป คอืธรรมะตางๆ นี้จะออก ธรรมะที่เทศนไป
ทั้งหลายนี่นะจะทยอยออกไปสงไปทีส่ถานีนี้ละ สถานีชุมชนที่สวนแสงธรรม จะเทศนไป
เร่ือยตอไปเรื่อย จะไดฟงทุกประเภทของธรรม เพราะที่เทศนไวนั้นมีทุกประเภท เฉพาะที่
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เทศนสอนพระลวนๆ นี้มีธรรมประเภท เรียกวา แกงหมอเล็กหมอจิ๋ว ๆ ทั้งน้ัน เทศน
นอกจากนั้นก็ทั่วๆ ไป 

วันนี้เปนวันประชุม เรียกวา อาสาฬหะ คือวันประชุมรวม จะเขาพรรษาวันพรุงนี้ 
วันนี้เปนวันเพ็ญ เดือน ๘ เปนวันรวมกันที่จะเขาพรรษา เมื่อเขาพรรษาแลวพระทานมีขอ
วัตรปฏิบัติ  ทานจะสมาทานธุดงคขอใดเพิ่มเติมอกีในธุดงค ๑๓ ขอ   ควรแกกาล
สถานที่เวล่ําเวลาตางกัน ในพรรษานี้ทานจะอธิษฐานในธุดงค ๑๓ ขอ ทานเคยรับอยูแลว
ขอใด ปฏิบตัิอยูแลวกับขอใด แลวทานจะสมาทานเพิ่มเติมเขาอีกในขอใด เปนเรื่องของ
พระที่ทานมธีุดงควัตร เขาใจไหม 

ธุดงค แปลวา เครื่องกําจัดกิเลสน่ันเอง กําจัดความสกปรกโสมม เรียกวาธุดงควัตร 
ขอวัตรปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสตัวสกปรกโสมม ตั้งแตวันพรุงน้ี พี่นองทัง้หลายกรุณาทราบ
ทั่วหนากัน ตั้งแตวันพรุงน้ีเชาไปแลว ทานจะไมรับบิณฑบาตที่ตามมาดังที่เคยปฏิบัติ ทาน
จะรับแคหนาวัดเทานั้น ถือเอาเขตหนาวัดอันเกานี่นะ ไมใชหนาวัดอันใหม นอกนั้นทานไม
รับ นี่เปนธุดงคขอหนึ่งซึ่งตองปฏิบตัิตอนเชาไปเลย จากนั้นธุดงคตางๆ ปฏิบัติตลอดเวลา
ก็มี อันตอนเชาก็บังคับแตเชาไปแลว นี่พระทานมีเครื่องบังคับทาน สําหรับพระผูมุงปฏิบัติ
ตอศีลตอธรรมตอมรรคผลนิพพาน ทานจะไมลดละในการประพฤตปิฏบิัติตัวตามรองรอย
แหงศาสดาคือธรรมและวินัย นี่ละศาสดาของพวกเราทั้งหลาย คือธรรมและวินัย ทานจะ
ปฏิบัติอยางเขมงวดกวดขัน 

เฉพาะวินัยนั้นทานปฏิบัติสม่ําเสมอ เครงครัดมาตลอดอยูแลว สวนธรรมนั้นทานจะ
มีขอเพิม่เติม เชน ธุดงค ๑๓ นี้เรียกวาเปนฝายธรรม สวนศีลน้ันทานปฏิบัติตั้งแตบวชมา
เรียบรอยแลว ทานปฏิบัติไมมกีารบกพรองอะไรเลย สวนธรรมมีการเพิ่มเติม มีลดลงบาง
เปนธรรมดา แตอยางไรก็ตามในพรรษาเชนนี้บรรดาพระธุดงคกรรมฐาน ทานจะเขมงวด
กวดขันในธรรมทั้งหลาย เชน ธุดงค ๑๓ ขอ เปนตน ทานเขมงวดกวดขันเพื่อองคของทาน
นั่นเอง แลวเราที่เปนฝายฆราวาสลูกศิษยพระพุทธเจา ก็ควรจะยึดขอปฏิบัติในขอใดก็
ตามที่เปนความสัตยความจริงตอตนเอง เพื่อความดีงามทัง้หลาย 

เชน การใหทาน เราก็เคยใหทานอยูแลวตามปรกตินิสัยของเรา แตไมไดกําหนด
กฎเกณฑ ไมมีขอบีบบังคับ เชนวันไหนวางหรือไมวางอะไร ก็ไมมอีะไรบบีบังคับ เปนไป
ตามอัธยาศยั แตเวลาเราเขาพรรษาแลวนี้ เชนอยางทาน นี่บีบบังคับตัวเองนะ วันหนึ่งจะ
ไมใหขาดการใหทาน แมที่สุดไดใหทานพระองคหนึ่งไปบิณฑบาต ทัพพีหนึ่งหรือขาวกอน
หนึ่งก็เอา กลวยลูกหนึ่งสองลูกกต็ามจะไมใหขาดการใหทาน ในพรรษานี้จะไมใหขาดการ
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ใหทาน ตองไดใหทานทกุวันๆ นี่เรียกวา ทานบารมีหนึ่ง สัจจะบารมีหนึ่ง มีความสัตย
ความจริงบังคับตนในการใหทาน นี่ก็ใหพากันจําเอาไว 

ที่นี่พวกที่เคยสูบฝนกินกัญชาสุรายาเมา อยางนอยในพรรษาที่ไมมีขอกําหนด
กฎเกณฑกันเลยนั้น อยางนอยในพรรษาผูตองการบุญการกุศลเปนที่ระลึก เปนหลักใจของ
ตัวเอง ในพรรษานี้จะงดเวนทั้งหมด สุรายาเมาอะไรเหลานี้ไมใชพวกยาเสพยติด อันนั้น
มันเลยไปแลว เพียงสุรายาเมาที่กินกันทั่วประเทศไทยเรานี้ ตั้งแตวันนี้ไปแลวจะตองปดไป
เลย ปดปากไมใหมันดื่มสุรา เปดใจไวสําหรับรับความสัตยความจริงจากศีลจากธรรม
ปฏิบัติตน สุราจะไมมาแตะ ตายก็ตายไปเลย ในสามเดือนนี้จะไมแตะ นีเ่รียกวางดเวน มี
ขอบังคับตัวเองถาอยากเปนคนดี ถาไมอยากเปนคนดีก็ปลอยไปเรื่อย เลอะเทอะไปเรื่อย 
หมดคุณคา ตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถงึวันตายหาคุณคาไมไดคนๆ นั้น คนที่มีคุณคามีสาระ
พอที่จะไดเกาะไดยึดบางก็ตองเปนคนมีคําสัตยคําจริง เชนอยางใหทานไมละ วันหนึ่งแม
ไมไดมาก ไดใหทานพระองคหนึ่งกย็ังดี เรียกวาไมขาดการใหทาน 

การรักษาศีล เอา ศีล ๕ เอาใหสมบูรณบริบูรณ เปนขอบังคับเราอยางน้ี การดื่มสุรา
ยาเมางดเวนทุกส่ิงทกุอยางในบรรดาของมึนเมาเราจะไมกินเลย นี่ก็เปนขอบังคับตัวเรา
เพื่อเปนคนดีแตละขอๆ ใหพากันจําเอาไว แลวจะไหวพระตามกําหนดไว จะไหวพระได
มากนอยเพยีงไรในวันหนึ่งๆ เฉพาะอยางยิ่งเวลาจะนอนใหไดพระเสียกอนเรียบรอยแลว
นั่งภาวนา เอา เพียง ๑๐ นาทีนี้เปนยังไง ในรอบวันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมงขอเพียง ๑๐ นาทีเปน
การภาวนา เพื่ออบรมจิตใจเราใหสงบอารมณวุนวายทั้งหลาย จะไดหรือไมได ตองทดสอบ
เจาของ บังคับเจาของ ไมอยางน้ันหาความดีไมไดนะ ไมไดมากละ เอาวันหนึ่งเวลาจะหลับ
นอนขอใหได ๑๐ นาทีก็ยังดีใน ๒๔ ชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่ง ๖๐ นาทีขอเพียง ๑๐ นาทีเทานั้น
จะไมไดเหรอ จะปลอยใหกิเลสเอาไปถลุงเสียทั้งหมดเต็ม ๒๔ ชั่วโมงไมสมควรอยางยิ่งกับ
เราเปนลูกชาวพุทธนะ ควรมีขอบังคับตนเองนี่อันหนึ่ง ใหทําจิตตภาวนาใหสงบใจ 

เร่ืองความสงบใจนี่สําคัญมาก เปนรากแกวของพระพุทธศาสนาโดยตรง 
พระพุทธเจาทานตรัสรูดวยการภาวนา พระสงฆสาวกที่เปนสรณะของพวกเราบรรลุธรรม
ดวยภาวนา ไมใชดวยความขี้เกียจขี้คราน ดวยเสื่อดวยหมอนนะ ทานบรรลุธรรมดวยอรรถ
ดวยธรรม เราจะนําธรรมที่ทานไดรับผลแลวจากการภาวนามาภาวนาตอตัวของเราจะไมได
เชียวเหรอ เพียง ๑๐ นาทีในวันหนึ่งๆ ตองบังคบัใหได นี่เรียกวาบังคับเจาของ 

ธรรมทานบอกวาทานไมบังคับใคร แตใครอยากดตีองนํามาบังคับตนเอง ใครอยาก
ดีก็เอาธรรมนั้นมาบังคับตัวเอง นี่กเ็ปนแตละขอๆ แลวแตจะตั้งคําสัตยคําจริงใสตัวเอง 
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เชนการใหทาน การรักษาศีล ๕ หรือพวกสุรายาเมาที่เคยดื่มสุรามาเปนประจํานิสัย พอใน
พรรษานี้ตัดขาดสะบั้นไปเลย แลวความชั่วอยางอื่นๆ ที่ทํามาเปนความเสียหายติดตามกัน
มาตลอด ทนีี้ตัดขาดๆ อยางนอยใหไดในพรรษา นอกจากนั้นยื่นออกไปๆ เปนสมุจเฉท
ปหาน ละไดโดยเด็ดขาดตลอดไปเลยก็มี ใหพากนัตั้งอกตั้งใจ 

คนเราไมบังคับตนเองไมไดนะ พระพทุธเจาบังคับพระองคเองถึงขนาดสลบ ๓ หน 
ทุกขหรือไมทุกข นี่ละพระพุทธเจากอนที่จะมาเปนศาสดาของพวกเรา เปนคติตัวอยางดวย
การอดการทนการบังคับตัวเองไดเปนอยางดีเยี่ยมนะ เวลาตรัสรูขึ้นมาแลวมาสอนโลก ก็
ไดมาจากความอดความทน ความดัดแปลงตวัเองบังคับตัวเองนั้นแล ไมใชไดมาดวย
โกโรโกโสไมมีหลักมีเกณฑ หาคาหาราคาไมไดอยางน้ี ไมมีพระพุทธเจาองคใดมาตรัสรู
แบบนี้ ตรัสรูมีตั้งแตตรัสรูดวยขอบังคับโดยอรรถโดยธรรมทัง้น้ันแหละ ทีนี้เราเปนลูกศิษย
ตถาคตก็ควรจะมีขอบังคับเรา ใหไดตามกําลังของเรา 

เชนอยางภาวนา ๑๐ นาที ใครจะกําหนดเอาธรรมบทใดที่ถกูกับจริตนิสัยของตนซึ่ง
เคยภาวนามาขาดๆ วิ่นๆ อะไรไป ไดภาวนาเทานี้สัก ๒ นาที ขาดไปเสียตั้งกี่วันถึงมาระลึก
ได ก็ใหมาบงัคับตัวเอง ใหไดวันละ ๑๐ นาที เอามันจะตายจริงๆ หรือ วางั้นนะ บังคับ
ตัวเอง วันคืนหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมงขอเพยีง ๑๐ นาทีมาบําเพ็ญจิตใจซึ่งเปนของมีคุณคา ธรรม
อันมีคุณคาเขาหัวใจตนเองเพียง ๑๐ นาทีเทานี้ไมไดเหรอ บังคับเขาตองได วางัน้เลย 
ไมได เอาขาดไปเสียคออยาใหเหลือเลย คนไมเปนทาคนหมดราคา ตองเอาเจาของอยาง
นั้น 

ทีนี้เวลาทําลงไปมันจะมนีะ อยางนอยการภาวนามีอานิสงสมากอยูแลว เราจะรูจะ
เห็นสิ่งใด ไมรูไมเห็นสิ่งใดก็ตามในขัน้เบื้องตน ก็รูบางไมรูบางเปนธรรมดา แตผลหรือ
อานิสงสที่เกิดขึ้นจากการภาวนานี้มีอานิสงสมากนะ ใครจะเอาพุทโธก็ได ธมัโมก็ได สังโฆก็
ไดมากํากับใจเปนคําบริกรรม เชน พุทโธๆ เปนตน มีสติกํากบัใจของตน กํากับคําบริกรรม
ของตนในชวงเวลา ๑๐ นาที เอาใหได วางั้นนะ ถาทานทั้งหลายอยากเปนคนดี ตองบังคับ
ตนเองนะ ถาปลอยเลยตามเลยจะเลอะเทอะไปหมดไมมีใครดีแหละในโลกอันนี้ ในนรก
อัดแนนตลอดนี่ซิ มันอัดแนนดวยกองทุกขของสัตวผูปลอยเนื้อปลอยตัวนะ ไมใชอดัแนน
ดวยอะไร ใหพากันระมัดระวัง 

นี่ขอบังคับในวันหนึ่งๆ ถึงออกพรรษา ทําไมเราจะทําไมได ขอวันละสิบนาที สิบ
นาทีออกพรรษาสามเดือนจะไดสักกีน่าที เพียงเทานั้น แลวทานถึงขั้นพระพุทธเจาทาน
สลบไสลทานทําไมทานทําได อันนีอ้ันหนึ่ง อันหนึ่งพูดออกมาเพื่อเปนคติตัวอยางในฐานะ
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ที่วาเปนครูเปนอาจารยของทานทั้งหลาย ยกออกมาเปนคติก็ไมผิด เชนเราภาวนานี่ ฟาด
นั่งตลอดรุงกี่นาทีฟงซินะ บางวันยังไมมืดเลย เขานั่งขัดสมาธิสมาธิตั้งสัจจอธิษฐานบังคับ
ตนเอง วันนี้เราจะนั่งภาวนาตั้งแตบัดนี้ จนกระทั่งถึงสวางเปนวันใหมเต็มที่แลวเราถึงจะลุก
จากที่ ถายังไมสวางจะไมมีขอยกเวนเลย มีขอยกเวนขอเดียว คือเวนแตครูบาอาจารยหรือ
พระเณรในวัด เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในวัดเราจะลุกจากภาวนานี้ไปชวยเหตุการณนั้นๆ 
นอกจากนั้นไมใหมีสําหรับเราเอง เอา ปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลย ตั้งแตเวลามัน
เปนเด็กมันขี้รดตักแมมาเสียมากตอมาก เอาตักแมเปนสวมเปนถาน เวลามานั่งภาวนานี้
มันขี้แตกเยี่ยวราดออกใสสบงจีวร เอาไปซักไมไดแลวเอาไปฆาทิ้งเสียมันหนักศาสนา 

นี่ขอบังคับตวัเองฟงซินะ เอาเลยตั้งแตบัดนั้น แตก็ดีอันหนึง่นะมันก็ไมเคยปวด
หนัก ถาปวดหนักก็จริงๆ ตองเลอะหมดเลยจีวร ไมลุกเขาใจไหม ปวดเยี่ยวก็ไมลุกปวดขี้ก็
ไมลุก คําอธิษฐานบีบบังคับไวตั้งแตยังไมมดืบางวัน จนกระทั่งวันใหมขึ้นมา ๑๓-๑๔ 
ชั่วโมงก็มี นี่บังคับหรือไมบังคับพิจารณาซิ นี่เวลาเรานั่งภาวนา ทุกขเวทนาทั้งหลายที่มัน
โหมตัวเขามาเพราะนั่งนาน ถูกบีบถูกบังคับมนัทับกันอยูในเสนในเอ็นนี้แหละ ทุกข
ทั้งหลายเปนเหมือนไฟนะ ตัวของเราที่นั่งอยูนี้เหมือนหัวตอ ถูกไฟคอืทุกขทัง้หลายโหม
เผาหัวตอนี้ หัวตอคือตัวของเราเอง ไฟคือทุกขเวทนามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันรอน ทุก
ส่ิงทุกอยางเปนไฟไปเลยทั้งตัว เอาเผา เรานั่งอยูหัวใจของเรามีอยูดูเร่ืองความทุกขกับ
รางกายของเรามันเผาไหมกัน เวลาจะตายมันยิ่งเกงกวานี้ นั่น เราจะมากลัวมันอะไร 

ความตายอยูกับเรา กลัวไปไหนก็ไมพน เวลานี้สูกอนตายเพือ่เอาอรรถเอาธรรมจะ
เปนอะไรไป ฟาดเสียจนกระทั่งตลอดรุงเลย ที่นั่งภาวนาอยางน้ีไมใชคืนหนึ่งคืนเดียวนะ 
ตั้งเกาคืนสิบคืน นี่เพื่อเปนคติแกพี่นองทัง้หลายใหทราบ แตไมไดนั่งตดิกนัทุกคืน เวนสอง
คืนบางสามคืนบาง นั่งตลอดรุงอยางนี้มาตลอด จนกระทั่งกนแตก คนืแรกๆ ก็ไมแตก 
ออกรอนเปนไฟกนเรา ตอไปจากออกรอนแลวมันก็พอง เพราะน่ังไมถอย จากพองแลวมัน
ก็แตก จากแตกก็เลอะหมดเลยกนเรานี่แหละ นี่ฟงซิทานทั้งหลาย เอามาหลอกทาน
ทั้งหลายหรือทํามาแลว ถาหลอกทานทั้งหลายก็หลอกพอแมครูจารยมั่นเปนอันดับแรก ขึ้น
ไปซัดกับทานเลยนั่งตลอดรุง    ฟาดกับทุกขเวทนาขนาดไหน    ใสกับทานนี่เหมือนมวย
แชมเปยนนะ เวลานั่งภาวนามันจะเปนจะตายจริงๆ สติปญญาบีบบังคับเอาไวไมใชทนนั่ง
เฉยๆ นะ นั่งทนทุกขเฉยๆ ไมถกู 

นั่งทนทุกขดวยสติปญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขนัธ หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต 
ไส พุง เร่ืองความเปนความตายอะไรเปนทุกข ทุกขเปนอะไร หนังเปนทุกขหรือกระดูก 
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หรือเนื้อเปนทุกขเอ็นเปนทุกข ถาวาส่ิงเหลานี้เปนทุกขคนตายแลวสิ่งเหลานี้มีไหมเอาไป
เผาไฟมันวาไง เวลานี้มันเปนทุกขเพราะอะไร มันเปนทุกขอยูเวลานี้เพราะหัวใจไปสําคัญ
มัน นี่คือคนเปนคือมีชีวิตอยู ไลแยกธาตุแยกขันธแยกหนังแยกเนื้อ วากระดูกเปนทุกขดู
กระดูกกับทกุขมันตางกนัหรือเหมือนกัน เอา คนตายแลวเปนยังไง คนเปนอยูทุกขเปน
อยางน้ีๆ แยกไปแยกมาดวยสติปญญา ทุกขมากเทาไรสติปญญาหมุนติ้วเลยนะ ไมใชอยู
เฉยๆ สักเดี๋ยวพอมันพิจารณารอบ แยกธาตุแยกขันธแยกหนังเน้ือเอ็นกระดูกตับไตไสพุง
ออกหมด ไมใชทุกขส่ิงเหลานี้ 

คนตายแลวสิ่งเหลานี้มีไปเผาไฟมันไมไดวาอะไร มันเปนทุกขเพราะหัวใจไปสําคัญ
มั่นหมาย ทุกขเปนอันหนึ่งตางหาก ทุกขไมใชกาย กายไมใชทุกข จิตไมใชทุกขทุกขไมใช
จิต แยกกนัไปแยกกันมา พอมันรอบพอแลวปญญามันพอพรอมแลวจิตนี้ลงผึงเลย ฟง
ซินะ นี่ละผลแหงการปฏิบัติบีบบังคับตัวเอง เวลาลงนี้ถึงแดนอัศจรรยสวางจาไปหมดตาม
ภูมิของเรานั่นแหละ ถึงยังไมพนกิเลสก็ตาม ภูมินี้ก็เปนภูมิอัศจรรยในปฐมฤกษของเรา ได
หลักไดเกณฑมาตั้งแตบัดนั้นแหละที่นี่ แลวฟดกันคืนไหนไมเคยมีพลาด ความอัศจรรย
ของจิตที่ลงเพราะการพิจารณาดวยสติปญญาในทุกขเวทนาทั้งหลายนี้รอบหมดแลว จิตลง
ผึงๆ ไดทกุคืนไมมีพลาดเลย 

นี่ผลแหงการเอาจริงเอาจัง เวลาลงทีไรนี้อัศจรรย นี่ละเรื่องความตายจึงไมมี
ความหมาย ทุกขขนาดไหนก็เอาเถอะนะ วางั้นเลย ธรรมนี้เหนือทุกข พนจากทุกขไปแลว
เปนธรรมเลิศๆ เลอๆ เดี๋ยวนี้มันยังไมเลิศเพราะทุกขนี้เจือปนมัน เพราะความหลงเจือปน
มัน ไลเบ้ียกันเขาไปแลวสุดทายไดทุกคืน นี่เปนคติมาหลอกทานทั้งหลายหรือ ถาหลอกก็
หลอกพอแมครูจารยมาแลว กบัพอแมครูจารยมั่นขึ้นเหมือนแชมเปยนนะ เวลามันนั่งได
ตลอดรุงในคืนแรกไดความอัศจรรยขึ้นแลว ความรูความเห็นมันเปนขึ้นภายในใจนี้ โห 
ไมใชคนนั้นนะ 

ธรรมดาขึ้นไปหาทาน ธรรมดาลูกศิษยกับครูอาจารยไปหากันนี้ตองเหมือนผาพับ
ไวทุกอยาง ไมวาทานวาเราเหมือนกันหมดขึน้ไปหาครูหาอาจารย แตขึ้นไปในวันนั้นวันที่
ไดความแปลกประหลาดอัศจรรย มันขึ้นไปดวยความกระหืดกระหอบดวยความแปลก
ประหลาดอัศจรรย อยากเลาอันนี้ถวายทานใหทานไดชี้แจงผดิถูกประการใดใหทราบ แลว
จะปฏิบัติเพิ่มเติมสงเสริมความดีของตนนี้ตอไป ขึ้นไปก็ซดักับทานเลยแหละ ฟงซิ กิริยาที่
เปนเหมือนผาพบัไว แตวันนั้นไมไดเปนนะ เปนออกมาจากหัวใจที่เต็มไปดวยอรรถดวย
ธรรม ที่ตนไดรูไดเห็นในคืนวันนั่งตลอดรุงน้ันแลวนั่นแหละ ขึ้นไปก็ผางๆๆ เลย ทานก็นั่ง
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นิ่ง เราขึ้นเต็มเหนี่ยวมันเปนยังไง นั่นเห็นไหมเวลามันรูธรรม มันสะทกสะทานกบัอะไร 
เขาไปหาครูบาอาจารยไมไดมทีี่จะวามีการทาตอสู ดวยความปติยินดีอยากเลาถวายผลแหง
ปฏิบัติของตนตอทาน เมื่อขัดของประการใดทานจะไดชี้แจงใหเราทราบ ก็ออกผึงๆๆ เลย 

ทานก็นั่งนิ่งฟง แตความคิดภายในใจของทาน ทานคงจะคิดเงียบๆ แหละวา นี่บา
มันขึ้นแลวนะวันนี้ มันไดหลักแลวนะความหมายวางั้น บามันกําลังขึ้นคงวางั้น ทานก็นิ่งฟง
ทุกกทิุกกีนะ พอเลาจบลงไปเทานั้นหมอบทีนี้คอยฟง ทานจะพูดเรื่องอะไรตออะไรใหเรา
ฟง พอเราหยุดทีนี้ทานก็ผางขึ้นมาเลย เห็นไหมธรรมตอธรรมถึงกัน เออ ตองอยางน้ันซิ
ถูกตองแลวที่นี่ เห็นไหมละ เวลาทานขึ้นเราก็หมอบ เอาทีนี้ถูกตองแลว ไดหลักไดเกณฑ
แลว เอาๆ ฟาดมันเลย อัตภาพเดียวนี้มันไมไดตายถึงหาหน ทานวา มันตายหนเดียว
เทานั้นแหละ คราวนี้ไดหลักไดเกณฑแลวเอาใหหนักทานวาอยางน้ีนะ โอยทางนี้เหมือนกับ
หมาตัวหนึ่งทั้งจะกดัจะเหา แมเห็นใบไมรวงลงมานึกวาคูตอสูก็จะไลกัดไลเหาเขาใจไหม 
กําลังใจ 

จากน้ันมาเรื่อย ขึ้นหาทานทีไรเปนอยางน้ันทุกที นี่คือเปนขึ้นจากจิตใจมันหากเปน
ของมันเอง พลังใจนี้ผึงๆ เลย นี่ละไดเอามาโกหกเหรอ ถาโกหกทานทัง้หลายก็โกหกพอ
แมครูจารยมั่นตั้งแตแรกแลวแหละ ทานเปนผูเสริมสติปญญา กําลังวังชาทุกดานใหมา
ตั้งแตโนน นี่คือการฝกการทรมานเราไดเลาใหทานทั้งหลายฟง ที่มาเทศนทั่วประเทศไทยนี้
คือผลเกิดขึน้จากการฝกทรมานเอาเปนเอาตายเขาวานี้แล ไมใชอยูๆ กไ็ดธรรมมาอวดโลก
เมื่อไร เราไดมาแทบเปนแทบตาย  

ที่หนักมากกค็ือน่ังตลอดรุง หนักมากที่สุดในบรรดาความเพียรของเราที่ผานมา ถึง
ขนาดกนแตกกนเลอะเลยทีเดียว ฟดกับกิเลสทุกขทางกายกท็ุกข แตใจนี้จะวาทุกขกไ็มใช
มันฟดกับกิเลสน่ี จนกระทั่งมาถงึบัดนี้เปนยังไง ความพากความเพียรเอาอยางน้ี กิเลสมัน
เหนียวแนนมันตัวสกปรกที่สุด ตวัเหนียวแนนที่สุดตัวตอสูตัวหนาดานที่สุดไมมีใครเกิน
กิเลสแหละ ตองไดฟดกันอยางหนักๆ พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไรเขามาแทรก
ในหัวใจเลย หมดโดยสิ้นเชิง นั่น จึงเรียกวา สฺุญโต โลกํ โลกน้ีวางไปหมด โลกก็คือ 
กิเลสตัวสมมุตินั่นแหละ มันขวางจิตใจเหมือนเสี้ยนเหมือนหนาม ถอดออกมาเสียหมดโดย
ส้ินเชิงแลวมันก็วางไปหมด  

นี่คือผลแหงการฝกทรมานตนเองไดผลมาถึงมาเทศนสอนพี่นองทัง้หลาย ฟงซิ เรา
เอายอๆ ตั้งแตเร่ิมเทศนสอนประชาชนในเวลาออกชวยชาติบานเมือง ๖ ปกวา เทศนที่
ไหนบางทานทั้งหลายพิจารณาซิ กี่กัณฑฟงซิ เทศนกี่กัณฑ แลวตั้งแตกอนโนนมาอีกตั้งแต 
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พ.ศ.๒๔๙๓ เปนตนมา จนกระทั่งถึงวาระนี้สอนพระนี่ละเปนสวนมาก สอนประชาชน
เร่ือยมาจนกระทั่งถึงออกชวยชาติบานเมือง เทศนกี่กัณฑ เอาธรรมะมาจากไหน เอา ฟงซิ 
เราเรียนเพียงเปนมหาก็เพียงเปนหนอนแทะกระดาษอยูเทานั้น ไมไดตัวจริงออกมาปฏิบัติ 
แตเวลาออกมาปฏิบัติแลวความรูความเห็นที่เกิดจากภาคปฏิบัติ เปนสมบัติของตนดวย 
เปนที่ตายใจดวย เปนที่อบอุนดวย เปนหลักใจเปนลําดับลาํดาดวย นี่ผลเกิดขึ้นจาก
ภาคปฏิบัติเปนอยางน้ีนะ  

สวนจากศึกษาเลาเรียนมันก็เปนหนอนแทะกระดาษอยูเทานั้นแหละ ถาไมสนใจ
ปฏิบัตินะ เรียนเฉยๆๆ ก็เปนหนอนแทะกระดาษมาโมน้ําลายกัน จากน้ันก็หาขั้นหาภูมิไป
ซิ ไมไดหาอรรถหาธรรมนะ หาขั้นหาภูมิสกปรกรกรุงรัง พวกสวมพวกถาน พวกดินเหนียว
ติดหัววาตัวมีหงอน เปนสมุหใบฎีกา พระครูพระคัน เจาฟาเจาคุณ เปนสมเด็จ นี้ลวนแลว
ตั้งแตดินเหนียวติดหัว ใหคนผูโงเขลาเบาปญญาผูหนาแนนดวยสวมดวยถานลืมตัวทั้งนั้น
แหละ ทานผูมีธรรมทานไมลืม พระอรหันต ๘๐ องค ไดรับสมณศักดิ์หรือวาเอตทัคคะที่
พระองคทรงชมเชย ๘๐ องค ไมเคยไดยินองคไหนทานลืมเนื้อลืมตัวนะ มาเปนสรณะของ
พวกเรา พวกนี้จึงเอาทานมาเปนตัวอยาง เลยกลายเปนตัวอยางของสวมของถาน เอาแต
ดินเหนียวโปะหัวกันๆ  

เวลานี้ศาสนาของเราวัดวาอาวาสในพระในเณรมีตั้งแตดินเหนียว บวชมาเพื่อดิน
เหนียวติดหัวนะ ไมไดเพื่ออรรถเพือ่ธรรมเลย เร่ืองศีลเร่ืองธรรมบวชมาไมสนใจ เวลานี้ยิ่ง
กวาสวมกวาถาน ปนปายหาตั้งแตเร่ืองยศเรื่องลาภ เร่ืองสรรเสริญเยิญยอ อํานาจบาตร
หลวงปาๆ เถื่อนๆ เปนบากันหมดทั้งประเทศไทยเราเวลานี้เห็นไหม เอา ดูเอาซิ เร่ืองของ
ธรรมของวินัยไมสนใจ พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจาเปนยังไงทานปฏิบัติตัวมา ทาน
รักทานสงวนในศีลในธรรมของทาน นี่เปนยศถาบรรดาศักดิ์ของทาน เปนคุณธรรมของ
ทานโดยหลักธรรมชาติที่ทานหาไดเอง อันนี้เราเสาะแสวงหาปนโนนปนนี้ อยากไดเร่ืองยศ
ถาบรรถาศักดิ์ ประสาลมปากก็เปนบาไปอยางน้ัน เห็นไหมละ เวลากําลังขาศึกศัตรูเกิดอยู
ในทามกลางพุทธศาสนาของเรานี้เกิดจากอะไร ถาไมเกิดจากพวกบายศนี่เกิดจากอะไร 
เกิดจากบาอํานาจบายศบาดินเหนียวติดหัว เร่ืองศีลเร่ืองธรรมมันไมสนใจพวกนี้ หมุนเขา
ไปหาแตเร่ืองสกปรกทัง้นั้น เพราะฉะนั้นมันถึงเดือดรอน 

ถาเปนผูปฏิบัติตามศีลตามธรรมแลวไมมีใครเดือดรอนเลย สงบรมเย็นไปหมดนั่น
แหละ การสงบรมเย็นคือเกิดขึ้นจากการฝกการทรมานตนเอง ในทางที่ไมดีทั้งหลายปด
ออกๆ ในทางที่ดีสงเสริมขึ้น นี่แหละทานดี ดีเพราะเหตุนี้ ใหเราถือไปเปนคติตัวอยางนะ 
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ที่พูดมาวันนี้พูดถงึเร่ืองน่ังตลอดรุง หามรุงหามค่ําพูดเพื่ออะไร เราพูดเพื่อเปนคติ นี่ไมได
ถึงตลอดรุงอะไรเพียงขอ ๑๐ นาทีเทานั้น ขอจากทานทั้งหลายเพื่อฝกทรมานตนใหเปนคน
ดีสําหรับเรา นี่ฟาดตลอดรุงๆ ไมเห็นตายวะมาสอนทานทั้งหลายอยูเวลานี้ ขอเพียง ๑๐ 
นาทีใหไปปฏิบัติดัดแปลงตัวเองทําไมจะไมไดวะ เราเปนลูกศิษยมีครจูําใหไดนะ นี่เร่ิม
เขาพรรษาแลวใหมีขอบมีเขตบางซิเราเปนลูกชาวพุทธ ปลอยใหเลอะเทอะเปรอะเปอนไป
หมดใชไมไดนะ ไมมอีะไรเปนสาระ วันนี้ก็ไดพูดใหฟงพอประมาณแลว แลววันพรุงน้ีทาน
ก็จะตองสมาทานธุดงคของทาน แลวใครมีขอวัตรปฏิบัติ มีคําสัตยคําจริงที่จะปฏิบัติตัวเอง
บีบบังคับความชั่วของตัวเองใหเปนความดีแทนขึ้นมาใหทําเอา เราพูดกวางๆ อยางน้ี
แหละ เชนใหทานเปนประจํา หรือไหวพระสวดมนตนั่งภาวนาขอ ๑๐ นาทีเปนประจํา 
นอกจากนั้นใหทานทั้งหลายเสาะแสวงหาเองเพื่อความดีสําหรับทานทั้งหลายเอง ครูบา
อาจารยเปนแตเพียงผูบอกผูชี้แนวทาง การกระทําเปนเรื่องของเราทั้งหลายเอง  ดัง
พระพุทธเจาทานทรงแสดงไว 

อกฺขาโต โว มยา มคฺโค อฺญาย สลฺลสตฺถนํ 

ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป  อกฺขาตาโร ตถาคตา 

พระพุทธเจาเปนแตผูบอก งานที่จะชําระตัวเองใหเปนผลเปนประโยชนเปนเรื่อง
ทานทั้งหลายทําเอง พระพุทธเจาทุกๆ พระองคเปนแตผูชี้บอกแนวทาง ไมใชเปนผูทําให 
เขาใจเหรอ อันนี้ก็เหมือนกัน เปนเรื่องของทานทั้งหลายทําเอง เราลืมแลวเรียนมานานสัก
เดียวระลึกไดนะ อันนี้ละเราก็แปลเอาแตเนื้อความมาเลย ภาษาบาลีเลยไมเอา ใหจําเอานะ 
ใหไปปฏิบัติตัวเอง ทานเปนแตผูชี้บอก นี่ก็ชี้บอกเฉยๆ เราเปนผูไปทําเองของเรา  

ใหมีหลักมีเกณฑนะ ในพรรษาหนึ่งๆ อยาใหขาด เร่ืองความตายมันอยูกับลมหายใจ
นะไมอยูกับที่อื่นที่ใด อยูกับลมหายใจ หายใจเขา หายใจออก หมดอันนี้แลวหมดไปเลย 
เวลานี้ลมหายใจยังไมหมด ความดีก็ทําไดความชั่วก็ทําไดดวยกัน เราจะมีสติปญญา
คัดเลือกอะไร พยายามทําความดีปดความชั่วออกก็เปนเรื่องสติปญญาของเรา วันนี้พูด
เพียงเทานี้ก็เห็นวาสมควรแลวละ พูดไปพูดมาเหนื่อย  

น่ีนาจะเปนกลางเดือนสิงหาฯ ประมาณนั้นนะ เราจะไดลงไปมอบทองคาํกรุงเทพฯ 
คือ ทองคําที่ขาดอยู ๑ ตันนะ ที่วามันคี่ๆ คือมันคี่อยูตั้ง ๑ ตัน เราก็ไดพยายามแลว 
ประกาศใหบรรดาพี่นองทั้งหลายทราบทั่วหนากันวาทองคําเรายังคี่ นี่เราไมสบายใจเลยแต
ในระยะนั้นพูดอะไรไมได น้ําหนักของทองคํา ๑๐ ตัน ที่เราจะแบกนี้มันคอนขางจะเหลือ
กําลังเราอยูแลว เพราะฉะนั้นทองคาํที่วาคี่นี้จึงพูดไมไดเลย  



 ๑๒

ทีนี้พอหายใจ อาปากไดบางแลวจึงไดประกาศใหพี่นองทัง้หลายทราบ เปนแตเพียง
วาเราจะไมขอ ทองคําขาดไป ๑ ตันนี้เราจะไมขอ เราเชื่อพี่นองทั้งหลาย ดังที่เคยเชื่อ
มาแลวไดทองคําตั้ง ๑๐ ตัน อันนี้ขาดเพียงตนัเดียวเราจะไมขอละ ใหเสาะแสวงหาตาม
อัธยาศัยของตัวเองเพื่อเขาสูคลังหลวงของเรา แลวทองคําของเราจะไดครบจํานวน เรียกวา
คูวางั้นเถอะ ไมคี่ นี่กก็าํลังแลว ทองคํา ๑ ตันจะพออยูแลว ถึงวันนั้นเรากําหนดเอาไวดูวา 
เดือนสิงหาฯ วันที่ ๒๑–๒๒ เปนยานที่เราจะมอบทองคําในระยะนั้น ถาจะเอาวันที่ ๑๔–
๑๕ นี้ กระชั้นเกินไป เพราะวันที่ ๑๒ เรายังงานยุง วันที่ ๑๓–๑๔ ไปนี้มันกระทันหัน
เกินไป เพราะฉะนั้นจึงกะเอาวันที่ ๒๑ หรือวันที่ ๒๒ วันใดวันหนึ่งสองวันนี้เปนวันมอบ
ทองคํา ทีนี้เวลาเราไปกรุงเทพฯ เราก็จะไปในชวงนี้ละ เชน ไปวันที่ ๑๗ หรือ ๑๘ นะ ๒๓ 
๒๔ ก็เปนวันกลับ อาจจะไปในยานนี้ ๗ วันพอด ีคือไปในพรรษา ไปไดตามพระวินัยเพียง 
๗ วัน  

นี่เรากําหนดไวชวงนี้ วันที่ ๒๑–๒๒ เปนจุดศูนยกลางที่เราจะมอบทองคํา เราจะไป
กอนหนาเล็กนอยมอบนีแ้ลวกลับพอดี เรากะเอาจดุนี้ ทีนี้เมื่อมอบนี้แลวก็จะไมรบกวนพี่
นองทั้งหลายอีก เราจะประกาศใหทราบทั่วถึงกันทั้งประเทศเลยวา เปนอันวาหยุดโดย
ส้ินเชิงแลวทองคํา จะใหเปนปกติ นะ ทีนี้ก็เปนปกติไปเลย แมเชนนั้นเวลาทองคําคอยไหล 
คอยซึมซาบเขามา ก็ตองอยูในความรับผิดชอบของเรารอยเปอรเซ็นตเชนเดียวกัน เวลา
ไดมามากนอยเราจะเก็บไว ควรหลอมก็หลอมแลวมาเก็บไวในตูนิรภัยธนาคาร จนกวาวา
พอที่จะมอบเมื่อไร เราก็จะไปมอบใหอีกตามเดมินั้นแหละ ที่จะใหร่ัวไหลแตกซึมไมสงสัย  

นี่ก็รับรองมาตั้งแตวันเริ่มแรกออกชวยชาติฯ แลว มันหากจะมีมาอีก คือทองคําก็
คอยไหลมาอยางน้ี ถาวาพอ เอาละ ทีนี้พอแลว ตามนิสัย อัธยาศัยของคนผูมีเจตนามาก
นอยในโอกาสใดเขาก็อาจจะเอามาอยางน้ี เราก็ตองเก็บไวๆๆ พอหลอมก็ไปหลอม พอ
มอบเมื่อไรเราก็ไปมอบ เชน มันไมมาก เราก็มอบใหธนาคารหรือส่ังธนาคารมาหาเราเอง 
เพราะผูวาการธนาคารชาติก็เปนลูกศิษยนี่ ใหมาหาเราเมื่อไรก็ไดหรือเราไปใหเมื่อไรก็ได 
ยากอะไร ของยอยๆ นะ แตสวนใหญนี้เราจะมอบวันนี้แนนอน กรุณาทราบไวตามนี้ 
 

ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาทุกวัน ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

