
 
เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 

เมื่อวันที ่๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา] 
ธรรมเทกระจาด 

 
 เครื่องอะไรมารออยูนี ่ (โทรศัพทมือถือครับ เขาโทรมาเขาเครื่องทางนี้ บอกให
ทางนี้เอาไปวางไวที่ลําโพง เวลาหลวงตาเทศนก็ไดยินพรอมกันครับ) ทางสหรัฐขอมา
ทางนี้ ฟงธรรมจากที่นี่เทศน ลงไปสูสหรัฐ น่ีเขาก็มาฟง เขาอยากฟง เราเทศนอยูศาลา
วัดปาบานตาดเขาก็ฟงธรรมพรอมกัน คือขณะนี้เราก็ฟง ทางสหรัฐก็ฟง ไดยินพรอมกัน 
อยูอุดรก็เหมือนกัน มาน่ีเขาก็มาขออีก ใหเทศนไปทางสหรัฐ ก็เหมาะสมอยูแลวสําหรับ
ธรรมของพระพุทธเจา เปนธรรมท่ีเลิศเลอไมเปนขาศึกตอผูหน่ึงผูใดเลย  
 พุทธศาสนาจึงเขาไดหมดท่ัวสามแดนโลกธาตุ เพราะเปนธรรมลวน ๆ มี
แตคุณอยางเดียว โทษไมมี นี่เขาอยูตั้งนูนสหรัฐ เขาก็ยังไดยินไดฟงอรรถธรรม เรา
อยูเมืองไทยก็สมควรอยางยิ่ง คืออยูใกลชิดกวาเขา ควรจะไดยินไดฟงอรรถธรรม
ประจาํวัน เมื่อมีครูมีอาจารยผูมาแนะนําสั่งสอน เราควรที่จะไดยินไดฟงเปนเครื่อง
ระลึก และเปนสิริมงคลแกจิตใจเราเปนประจําวัน อยางนี้เรียกวาเรามีที่ยึดที่เกาะเปน
ประจํา ดีกวาผูที่ไมมีเครื่องยึดเสียเลย ต่ืนมาอยางลอย ๆ หมดทั้งวันจนค่ํา คํ่าอยาง
ลอย ๆ ต่ืนอยางลอยๆ หลับอยางลอย ๆ เปนอยูอยางลอยลม ตายก็ลอยลม  ดีกวา
พวกนี้เปนไหน ๆ 
 สารคุณแหงธรรมนี้เลิศเลอ เมื่อไดเขาสัมผัสในใจแลวถึงทราบชัดเจน ธรรมเขา
สัมผัสกับใจมากนอยเพียงไร ใจจะตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นสูธรรม และมีความกระหย่ิมย้ิมยอง 
จิตใจมีคุณคามีราคาขึ้นในขณะนั้น ๆ ตางจากอารมณทั้งหลายที่เปนฟนเปนไฟเผาไหม
จิตใจ คือกิเลสน้ันแหละมันบีบบ้ีสีไฟ หรือวามันคลุกเคลาอยูกับจิตใจเราตลอดเวลา ใจ
เราจึงกลายเปนฟนเปนไฟเพราะกิเลสเปนตัวไฟ ตลอดไปเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้จึง
ควรมนํ้ีาดับไฟ ไดแกธรรมชะลางลงไปในใจของเรา ดวยความระลึกถึงธรรมบทใดก็ได 
ระลึกถึงทานของตนก็ชุมเย็น เห็นผลประจักษมาโดยลําดับ  

ระลึกถึงศีลถึงธรรม ระลึกถึงธรรมคือการภาวนา การเกิด การตายของเจาของ 
ซึ่งลวนแลวตั้งแตที่จะไปขางหนาเหมือนกัน ไปภพนั้นไปภพนี้เรื่อย เม่ือเราระลึกถึง
ธรรมแลวที่ยึดที่เกาะเราก็มี เชนเราจะเดินทางไปจังหวัด ตําบลใดก็ตาม เราแนใจในรถ
เราแลว เราเปนคนขับก็แนใจแลว เราก็ไปดวยความแนใจ จนกระทั่งถึงดวยความแนใจ 
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ปลอดภัยดวยความแนใจของเรา นี่เพียงเครื่องมือภายนอกเทานี้เราก็เห็นไดชัด ย่ิง
ธรรมเปนของเลิศเลอดวยแลวยิ่งสรางความแนใจใหแกเราทุกระยะที่ระลึกถึงทาน ถา
ไมไดระลึกถึงทานเลย อะไรกวางแสนกวางมีคุณคามีราคาอะไร จิตใจก็ไมมีความหมาย
อะไรเลย ตาย พลัดพรากจากกันไป อยางท่ีโลกเปนมาน้ีแหละ ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว
ไปเหมือนคุณงามความดีที่เราไดสรางเปนประจําวันของเรา  

เพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงไมไดปรากฏขึ้นมาอยางงายดายนะ ท่ีเราเห็นทุกวันน้ีก็คือ
ธรรมพระพุทธเจา เกิดข้ึนมาประสบพบเห็นกับธรรมอันเลิศเลอ แตจิตใจเรามันเลวเสีย 
มันก็เห็นธรรมวาเปนขาศึกศัตรูไปเสียอยางงั้น เพราะตัวเองเปนขาศึกตอตัวเอง แมจะ
อยูในวงพุทธศาสนา ที่โลกทั้งหลายเขาตักตวงเอาบุญเอากุศลมรรค ผล นิพพาน พน
จากทุกขไปมากมาย เราก็มีแตทางจมไปตลอด ๆ ทางอ่ืนไมมี เพราะเราไมหาทางพน
ทุกข มีตั้งแตทางลมทางจมดวยกิเลสตัณหาฉุดลากไป  

ต่ืนนอนข้ึนมาก็ไมระลึกถึงคุณงามความดี ระลึกถึงแตความทะเยอทะยาน 
ความดีดความดิ้น อันน้ันก็จะเอา อันนี้ก็จะเอา อันน้ันก็หวัง อันน้ีก็หวัง หวังเต็มหัวใจ 
แตความผิดหวังมันเขามาแทนที่และเต็มหัวใจ มีแตกองทุกขเปนตัวผล บีบบ้ีสีไฟหัวใจ
ของเราอยูอยางน้ี ท่ัวไปนะโลกอันน้ี เราอยาไปตําหนิคนน้ันคนน้ีวาเขาเปนอยางน้ัน เขา
ไมดีอยางนี้ ตัวของเราน้ันแหละตัวการ ใหดูตัวของเรา พิจารณาใครครวญ แกไขดัด
แปลงตัวของเราใหด ีจิตใจนี้ฝกได ถาฝกไมไดพระพุทธเจาจะไมสอน และพระพุทธเจา
ก็ไมมีในโลก เพราะฝกไมได เปนพระพุทธเจาไมได  

แตเมื่อฝกไดแลวก็เปนพระพุทธเจาได สอนบรรดาสัตว มีสาวกเปนสําคัญ ก็ได
สําเร็จมรรค ผล นิพพาน เปนคนดิบคนด ีเลิศเลอไปไดดวยอํานาจแหงธรรม เราก็เปน
มนุษยคนหน่ึง ควรจะไดอรรถไดธรรมเขามาเปนเครื่องประดับใจไมมากก็นอย ขอใหมี
ในวันหน่ึง ๆ เราจะอยูดวยความมีหวัง วันหนึ่ง ๆ เรามีหวังดวยความดีติดใจเรา ตาย
ไปแลวไมมีหวัง ภพน้ีเราก็เปนอยางน้ีแลว เปนมนุษยตามฐานะกรรมดีชั่วของเรา และ
ภพหนาเราก็จะไปดวยอํานาจแหงกรรมเหมือนกัน 

เพราะจิตใจไมเปนอิสระ ตองมีสิ่งควบคุม ส่ิงพาใหไป ถามีบาปมีกรรม ก็
บาปกรรมพาใหไป ฉุดลากใหไป แมไมอยากไปขนาดไหน ก็เหมือนนักโทษท่ีถูกเขาจับ
ได ไสเขาเรอืนจําน้ันแหละ ไมอยากไปก็ตองไดเขาเรือนจํา ชื่อวานักโทษใครไมอยากได
ยิน ก็มาติดกับตัวของคนที่สรางแตโทษแตกรรมเสียเอง นักโทษเต็มอยูในเรือนจํา ใคร
ปรารถนาเมื่อไร นี้เรียกวาสังคมไมยอมรับ สังคมไมนับถือ แตผูท่ีชอบความช่ัวชาลามก 
แมไมอยากเปนนักโทษตามความสํานึกอันหน่ึง แตความอยากทําความช่ัวซ่ึงเปนทาง
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แหงนักโทษนักกรรม มันก็ติดกับตัวของเราผูสรางผูทําขึ้นมาเอง แลวก็โดนเขาไปเปน
นักโทษจนไดน้ันแหละ 

นี่ละเราเห็นชัด ๆ นักโทษใครตองการ แตมีไหมละในเรือนจํา นักโทษ คนที่
ตองโทษอยูนั้นมีขนาดไหน จนกระทั่งหาที่หลับที่นอนไมได ทั้ง ๆ ที่นักโทษก็เปน
คลายคลึงกับมนุษยเรา แตความเปนอยูปูวายของนักโทษกับเราท่ีเปนอิสระอยูตามบาน
ตามเรือนของเราตางกันมากนะ ในเรอืนจําน่ีเกล่ือนเลย นอนเหมือนขอนซุง ทั้ง ๆ ที่
คนไมใชขอนซุง มีความรูสึกนึกคิดด ี ช่ัว สุข ทุกขประจําตนทุกคน แตก็ตองไดทนเมื่อ
เขาไปถึงความเปนนักโทษแลว เต็มอยูในนั้น นอนกองกันอยูเลยเชียว  

พอคนน้ีเคล่ือนไป สมมุติวาถายเบาถายหนัก กลับมาไมมีท่ีนอน กล้ิงกันอยูตาม
แถวน้ัน นี่ทุกขหรือไมทุกข นี่ก็คือตัวเองไปสรางขึ้นมา ไมใชอยูๆ  เจาหนาที่เขาก็ไปหา
จับมัดมือเขามา มัดคอเขามาใสคุกใสตะราง ตัวเองนั้นแลเปนตัวเสนียดจัญไรตอตัวเอง 
ดวยความคึกความคะนองของตัว แลวสรางในสิ่งที่โลกผูดีทั้งหลายไมปรารถนา ทีนี้
เวลาไปเจอก็เจอส่ิงท่ีโลกผูดีไมปรารถนา แมเราไมปรารถนาเราก็เจอ เพราะเราเปนผู
สรางเสียเอง ผลเปนของเรา 

เพราะฉะนั้นความเปนนักโทษทั้งหญิงทั้งชาย จึงเปนเรื่องของเราแตละคนๆ กัน 
ดวยเหตุนี้จึงพากันระมัดระวัง โลกมนุษยน่ีหาได คัดเลือกไดในสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย เรา
พอคัดเลือกได เหตุใดผูเสือกเขาไปในเรือนจํามันยังมี ไปติดคุกติดตะราง มองเห็นแลว
นาสลดสังเวชมาก น่ีละมันตางกัน ตั้งแตเมืองมนุษยเรา ฐานะของคนก็ไมเหมือนกัน 
เพราะอํานาจไมเหมือนกัน อํานาจแหงบุญแหงกรรมไมเหมือนกัน มันก็เปนไปตาม
อํานาจแหงกรรมที่เราสรางขึ้นมานั้นแหละ 

นี่เราเกิดในแดนพุทธศาสนา คือตลาดแหงมรรค ผล นิพพาน ไดแกพระพุทธ
ศาสนา ขอใหพี่นองทั้งหลายทําความระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปน
ธรรมอันเลิศเลอนี้เขาสูใจอยูเสมอ จะประหนึ่งวาเราเขาเฝาพระพุทธเจาตลอดเวลา 
เพราะพุทโธก็อยูที่ใจของเรา ธัมโม สังโฆก็มีอยูที่ใจของเรา พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือ
ธรรมอันเลิศ ใจของเราเมื่อพาดพิงกับธรรมอันเลิศแลว ก็กลายเปนธรรมอันเลิศ เปน
เงาของธรรมอันเลิศเขาไปเรื่อย ๆ ติดพันกันไปจนเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับธรรมอัน
เลิศนั้น 

อยางท่ีทานสอนไวในตําราวา พุทโธหนึ่ง ธัมโมหนึ่ง สังโฆหนึ่ง พระพุทธเจาเปน
ผูตรัสรูธรรม คุยเขี่ยขุดคนธรรมขึ้นมาใหปรากฏแกโลกไดกราบไหวบูชา ประกาศธรรม
สอนบรรดาสัตว จนปรากฏเปนสาวกขึ้นมา ใหเราทั้งหลายไดกราบไหวเปนขวัญตาขวัญ
ใจตลอดมา ทานเรียกวา พระรัตนตรัย แปลวา แกวอันเลิศเลอสามดวง คือพระพุทธ
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เจาหน่ึง พระธรรมหนึ่ง พระสงฆหนึ่ง น้ีเปนแกวอันเลิศเลอ นี่เปนความจดจําของเรา 
เพ่ือจะเปนทางเขาไปถึงตัวจริงแหงธรรมอันเลิศเลอ เราตองยึดทางหรือยึดบันได เรา
จะข้ึนบานเราตองข้ึนกับบันได ยึดบันได เกาะบันไดใหติด อยาปลอยวางบันได แลว
กาวเดินตอไปจนถึงบนบานของเราไดดวยกันทุกคน  

ทีน้ีคําวาพุทโธ ธัมโม สังโฆนี้ก็เปนสิ่งที่เราเทิดทูนจิตใจ ประหนึ่งวาจิตใจนี้กาว
ไปกับพุทโธ ธัมโม สังโฆ เม่ือกาวไมหยุดไมถอย ยึดพุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนสิ่งพาดพิง 
ถาพูดแบบโลกเรยีกวา เปนบันไดของจิต แตน้ีเราไมอยากพูดอยางน้ัน มันเสียความ
เคารพ แตเราพูดถึงวาจิตนี้ติดพันหรือเกาะติดกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆไป
ไมลดไมละ เม่ือถึงจุดท่ีหมายปลายทาง คําวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆนั้นก็
กลมกลืนเปนอันเดียวกันกับใจ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ทั้งสามรัตนะนี ้ กลมกลืนเปนอัน
เดียวกัน ใจกับธรรมท่ีเปนอันเดียวกันน้ันก็กลมกลืนเปนอันเดียวกัน  

นี้คือหลักธรรมชาติแทของผูปฏิบัติธรรม ไดถึงแดนพนทุกขโดยสมบูรณ ไดแก
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ จะพาดพิงถึงกันไปตั้งแต คือบรรดาสัตวท้ังหลาย มี
สาวกเปนตน เกาะติดตั้งแตพุทโธ ธัมโม หลังจากนั้นก็กลายเปนสังโฆภายในใจของเรา
ขึ้นมา ทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ก็มากลมกลืนเปนอันเดียวกันกับใจของเรา เรากับพุทโธ 
ธัมโม สังโฆ หรือธรรมธาตุเปนอันเดียวกันเลย นี่คือผลแหงการปฏิบัติธรรม ที่พระ
พุทธเจาทรงสั่งสอนไวใหเดิน หรือกาวเดินไปเปนขั้นๆ เหมือนเราข้ึนบันได กาวข้ันน้ี 
กาวข้ันน้ันก็ไปถึงบนบานโดยไมสงสัย น่ีเรากาวไปดวยอํานาจแหงศีลแหงทานการ
ภาวนาของเราทุกว่ีทุกวัน น่ีเรียกวากาวเดิน ๆ จิตใจของเราก็สัมผัสสัมพันธกับธรรมไป
ตลอดในเวลาเราทําบุญใหทาน เมื่อถึงที่สุดเพราะอํานาจแหงการกาวเดินไมหยุดไม
ถอยแลว ก็ถึงธรรมธาต ุหรือพุทโธ ธัมโม สังโฆโดยหลักธรรมชาต ิ ซ่ึงกลมกลืนเปนอัน
เดียวกันหมดแลว 

ดังท่ีเคยยกตัวอยาง หรือเทียบเคียงใหพี่นองทั้งหลายทราบวา แมน้ํามหาสมุทร
น้ันกวางขนาดไหน ผูท่ีเห็นแลวก็ไมสงสัย ผูไมเห็นก็เช่ือคําบอกเลาของกันและกันวา 
แมนํ้ามหาสมุทรน้ีกวาง ลึกกวาบรรดาแมนํ้าท้ังหลาย เชนนํ้าในตุม ในไห ในหวยหนอง
คลองบึง น่ีก็วาแมนํ้าใหญ แมนํ้าเล็ก แตสูแมน้ํามหาสมุทรไมได แมน้ํามหาสมุทรจึง
เปนท่ีรวมแหงแมนํ้าท้ังหลาย 

น่ีก็เหมือนกัน ธรรมของพระพุทธเจาไดแก มหาวิมุตต ิมหานิพพาน น่ีเทียบกับ
นํ้ามหาสมุทร น้ํามหาสมุทรนั้นเวลาจะกลายเปนแมน้ํามหาสมุทร ก็เพราะอาศัยนํ้าสาย
ตาง ๆ จากนํ้าฝนท่ีตกลงมาจากบนฟา ไหลลงมาสูพื้นแผนดินแลวก็ไหลรวมลงไป
มหาสมุทร มหาสมุทรเลยเปนท่ีบรรจขุองนํ้าท้ังหลายท่ัวแดนโลกอันน้ีเขามาสูจดุเดียว 
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น่ีทานเรียกวา นํ้ามหาสมุทร ทีนี้ฝนตกมาจากที่ไหน ไหลมาจากคลองใด ๆ ก็ไหลเขา
ไปสูมหาสมุทร ๆ ดวยกันทั้งนั้น นี่แหละเมื่อเราบําเพ็ญคุณงามความดีก็เชนเดียวกัน
กับขอเปรียบเทียบอันน้ี คือมหาวิมุตติ มหานิพพานน้ัน เปนธรรมอันกวางขวางครอบ
โลกธาตุ ซ่ึงเทียบกับนํ้ามหาสมุทรน้ันแหละ  

เม่ือผูบําเพ็ญมาโดยลําดับ ๆ นํ้ามหาสมุทรน้ีรับมาจากนํ้าฝนท่ีตกมาจากบนฟา 
มาตามคลองสายตาง ๆ เขามาสูมหาสมุทรฉันใด มหาวิมุตต ิมหานิพพานก็เปนท่ีรวม
ของจิตใจแหงสัตวโลกผูบําเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเปนระยะ ๆ เชนเดียวกับแมนํ้า
สายตาง ๆ ไหลลงสูมหาสมุทร เปนระยะใกลระยะไกลตางกัน แมน้ําสายนี้ไหลลงไป นํ้า
นี้ไหลลงไป นํ้าน้ันไหลเขามา อันไหนเขาไปถึงแมน้ํามหาสมุทรแลว นํ้าน้ันก็กลายเปน
น้ํามหาสมุทรไป อันใดที่ยังไมเขาถึงก็เรียกวา นํ้าคลองน้ัน หวยน้ัน ไหลเขามาจวนจะ
ถึงมหาสมุทรแลว  

ผูบําเพ็ญคุณงามความดี บําเพ็ญไมหยุดไมถอย จึงเทียบกับแมน้ําที่ไหลมาจาก
คลองตางๆ จะเขาสูมหาสมุทรฉันน้ันเหมือนกัน คือเมื่อเราบําเพ็ญคุณงามความดีได
มากข้ึน ๆ ก็เทากับเรากาวเดินจวนจะเขาถึงมหาวิมุตต ิ มหานิพพานเขาแลวโดยลําดับ 
พอจิตใจบรรลุธรรมปงจากการบําเพ็ญเต็มภูมิแลว ความบริสุทธิ์ของใจที่เรียกวา ตรัสรู
หรือบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนี ้ เรียกวาเขาถึงมหาวิมุตติ มหานิพพานแลว ทีนี้เมื่อจิตดวงที่
บริสุทธ์ิน้ีไดเขาถึงน่ีแลว คําวาผูน้ันบําเพ็ญมาจากสายน้ันสายน้ี เปนคนสกุลน้ันสกุลน้ี 
บําเพ็ญบารมีมาจากภพน้ันชาติน้ีจนมาถึงบัดน้ี หมดปญหาไปโดยสิ้นเชิง จะยังเหลือแต
มหาวิมุตติ มหานิพพานของจิตดวงที่อยูในมหาวิมุตต ิมหานิพพานอันใหญหลวงน้ันแล 

นี่แหละจิตบําเพ็ญเขาไปแลว จะไมไดทูลถามพระพุทธเจา ใครก็ตามบรรดา
สาวกท้ังหลาย เมื่อเขาถึงนิพพานแลวจะไมถามถึงพระพุทธเจา ไมถามถึงนิพพาน ไม
ถามถึงวิมุตต ิ เพราะจติน้ีเปนอันเดียวกับนิพพานกับวิมุตติเรียบรอยแลว เชนเดียวกับ
นํ้าท่ีไหลจากคลองเขาสูมหาสมุทรแลว เรียกวามหาสมุทรไดคําเดียว จะเรียกวาน้ํา
คลองนั้นคลองนี้ไมได นี่ก็เรียกวาจิตนี่เขาถึงมหาวิมุตติ มหานิพพาน หรือธรรมธาตุ
โดยถายเดียวเทานั้น จะเรียกวาผูน้ันผูน้ี คนสกุลน้ันสกุลน้ี บําเพ็ญมาจากภพน้ันชาติน้ี 
กาวเดินมาเร่ือย ๆ จนกระท่ังถึงบัดน้ีน้ัน พูดไมได พูดไดแตเวลาบําเพ็ญอยู พอเขาถึง
จุดน้ันแลวลบไปหมด เปนธรรมธาตุอยางเดียวกันหมด  

นี่ละธรรมพระพุทธเจาที่เลิศเลอ เลิศถึงขั้นนี้แลวหมดทางตองติ จะชมจะติวายัง
ไง เลยไปหมดทุกอยาง น่ีทานบอกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก คือเหนือโลก
สมมุติโดยประการทั้งปวง ไมมีอะไรเทียบได เชนอยางเราจะเทียบ หรือเราต้ังช่ือทุกวัน
น้ีวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง อยางน้ีก็ยังอยูในข้ันสมมุติอยู จะ
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สุขเยี่ยมสุขยอดเปนสุขอยางยิ่ง ก็ยังมีสมมุติเขาพาดพิงอยู แตสุขในพระนิพพานอยาง
แทจริงนั้นไมมีใครคาดไดเลย มีแตพระอรหันตและพระพุทธเจาเทานั้นเปนผูทรงไว
และทราบดวยตัวเองโดยไมมีทางสงสัยแมรายเดียวเลย  

ธรรมประเภทนี้ใครเขาถึงแลวไมถามกันเลย พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคเปน
ธรรมธาตุครอบโลกธาตุเวลาน้ี และพระสงฆสาวกที่เปนสาวกของพระพุทธเจาแตละ
พระองค ๆ น้ันมีจํานวนมากขนาดไหน เพียงพระพุทธเจาพระองคเดียว พระสาวกของ
ทานมีจํานวนเทาไร แลวรวมสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคมาเปนอัน
เดียวกันแลว น้ันแลคือธรรมธาตุครอบโลกธาตุเสมอกันหมด เปนอันเดียวกันหมด นี่
คือผลแหงการปฏิบัติกล่ันกรองจิตใจของเรา ที่ขุนมัวมั่วสุมไปดวยสวมดวยถาน ดวย
กิเลสตัณหา ซึ่งมีแตของสกปรกโสมม ท่ีเจือปนคลุกเคลาไปดวยความทุกขมากนอย
ตลอดไป ในบรรดาสัตวท้ังหลายมีอยางเดียวกันน้ีหมด ทานขามอันน้ีไปหมดแลว ส่ิง
เหลานี้จึงไมม ี ทานประกาศกองสอนพวกเรา ร้ือถอนหรือขนพวกเราใหข้ึนจากหลมลึก 
คือกองทุกขท้ังหลายท่ีกิเลสมันบีบบ้ีสีไฟใหจมอยูในกองสวมกองถานน้ัน ใหพนจาก
กองทุกขไปโดยลําดับลําดา 

ทานถึงไดทอพระทัย เพราะการฉุดลาก การแนะนําส่ังสอนสัตวโลกใหไปในทาง
ที่ดีนี ้จะถูกกิเลสขัดขวางตานทานตลอดไปเลย ถากิเลสหนาเทาไร คําวาความดีน้ีคิดไม
ได พูดถึงไมได มีคนใดคนหนึ่งไปพูดใหไดยินนี้ขวางหูทันทีทันใดเลย น่ีเพราะอํานาจ
กิเลสตัวสรางกองทุกข มหันตทุกข มหาภัยตอสัตวท้ังหลาย ไมพอใจ กีดขวางจิตใจที่
แย็บออกไปคิดเรือ่งบุญเร่ืองทานไวโดยส้ินเชิง ไมใหคิดออกไป จึงเปนการลําบากท่ี
พระพุทธเจาทรงทอพระทัย เพราะกําลังกิเลสที่มันกีดขวางจิตใจของสัตวทั้งหลายไมให
ระลึกรูความดีงามทั้งหลาย ใหสรางความดีงามทั้งหลายได มันมากตอมาก จึงทรงทอ
พระทัย พระองคก็อุตสาหพยายามส่ังสอนสัตวโลกตามท่ีสัตวโลกมีอุปนิสัย มีนิสัย จน
กระทั่งถึงตรัสรูมรรค ผล นิพพานไดแทรกกันอยูกับสวมกับถาน คือมนุษยและสัตวที่ไร
สาระน้ันแล เปรียบเหมือนสวมเหมือนถานน่ันนะ  

สวนทานผูมีอุปนิสัยพอที่จะบรรลุหรือบรรลุมรรค ผล นิพพานได ก็แทรกกัน
อยูในสวมในถานน้ันแล ทานจึงไดอุตสาหพยายามแนะนําส่ังสอน ฉุดลากลําบากขนาด
ไหนก็ทนเอา สุดทายทานเหลาน้ันก็หลุดพนไปจากกองทุกขจนไดน้ันแล อันนี้เราก็จม
อยูในสวมในถานคือกิเลสครอบหัวใจเรา ใหเอาธรรมของพระพุทธเจามาฉุดมาลากเรา
ออกจากสวมจากถาน คือความขี้เกียจขี้คราน ข้ีออนแอ เปนขี้ทั้งหมดอยูในใจของเรา 
ใหถอดถอนอันน้ีออกไปสูทาน สูศีล สูภาวนา สูความระลึกถึงอรรถถึงธรรมเปนประจํา
วัน วันหน่ึงๆ เราจะมีทางเล็ดลอดไปจนไดเมื่อเราระลึกอยูเสมอ ดวยความอุตสาห
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พยายามไมลดละถอยหลังแลว น้ํามหาสมุทรทะเลหลวงกับมหาวิมุตต ิมหานิพพานน้ัน 
จะเปนสมบัติของเราผูทรงไวแตผูเดียวโดยประจักษ จะไมตองไปถามใครเลย จึงขอ
ฝากธรรมะนี้ไวกับบรรดาพี่นองทั้งหลายใหไดไประลึก 

การเทศนาวาการท้ังน้ี หลวงตาไมมีความสงสัยแมเม็ดหินเม็ดทราย ประหนึ่งวา
ถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพ่ีนองท้ังหลาย ซึ่งตั้งแตเกิดมาก็ไมเคยเห็นองคพระ
ศาสดาเลย พระพุทธเจาก็อานแตตํารับตํารา วาเปนพระสิทธัตถราชกุมาร อยูในกรุง
กบิลพัสดุ เสด็จออกทรงผนวช ๖ พระพรรษาไดตรัสรูธรรมขึ้นมา เราก็ไดยินแตตํารับ
ตําราทานแสดงไว องคศาสดายังไมเคยเห็น แตเมื่อเชื่ออรรถเชื่อธรรม ของทานท่ีแนะ
นําส่ังสอนไว เราก็พยายามตะเกียกตะกายศึกษาเลาเรียน ระลึกตามอรรถตามธรรมทั้ง
ฝายดีฝายชั่ว ควรละก็ละ ควรบําเพ็ญ บําเพ็ญไปโดยลําดับลําดามา 

เชนอยางการภาวนา น้ีละคือการบําเพ็ญ ดําเนินไปตามสายทางท่ีทรงส่ังสอนไว
เรียบรอยแลว คอยกาวเดินไป ๆ จิตก็คอยเปลี่ยนตัวไปตั้งแตความมืดดํากําตา คอยมี
ความสวางไสว ระลึกรูบุญ ระลึกรูบาป จิตใจคอยแนบสนิทกับธรรมเขาเรื่อย ๆ เอาจน
กระทั่งถึงสุดยอดของธรรมจากการบําเพ็ญ ถึงขั้นไมสงสัยแลว พูดแลวขอสาธุข้ึนเด๋ียวน้ี
เลย เราไมสงสัยพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค แมไมเคยเห็นพระรูปพระราง พระโฉม
ทานก็ตาม แตพุทธะที่แทจริง พระพุทธเจาที่แทจริงคืออะไร นั้นแลคือมหาสมุทรทะเล
หลวง น้ันแลคือมหาวิมุตติ มหานิพพาน กับจิตท่ีบริสุทธ์ิแลวเปนอันเดียวกัน แลวจะ
ถามกันหาอะไร น่ีทานท้ังหลายนําไปคิดนะ 

เราแนะนําส่ังสอนโลก ส่ังสอนดวยความเมตตาสงสารลวนๆ  ไมไดหวังเอาอะไร
เลยในโลกในสงสารน้ี มีแตหวังอุมชูชาติไทยของเราใหพนจากหลมลึก คือความที่จะลม
จะจมลงทะเลหลวงใหไดรับความทุกขทรมาน หมดศักดิ์ศรีดีงามทั่วกันทั้งประเทศ ให
ไดฟนตัวขึ้นมาสูความสมบูรณพูนผล ที่พอเปนไปไดเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป และฟนจิต
ใจใหรูศีลรูธรรม รูการบําเพ็ญภาวนาภายในตัวของเราแตละคน ๆ เราก็จะไดรับความ
สุขความเจริญยิ่งขึ้นไป ๆ น่ีหลวงตามีความมุงหมายกับพ่ีนองท้ังหลายอยางน้ี มุงหมาย
อยางท่ีวาทองคํา ๆ จนกระท่ังเขาจะไมอยากมองดูหนาหลวงตาบัวน้ันแหละ 

ถาพูดแบบโลก ๆ หรือพูดแบบตลกนะ หลวงตาบัวไปไหนน้ีเขาแตกฮือ ๆ 
ประชาชนแตกฮือ ๆ มาแลว ๆ อะไรมาแลว ก็หลวงตาบัวละซิ แลวหลวงตาบัวเปน
อะไร ถึงวามาแลวต่ืนเตนกัน ก็มานี้ทานจะมาบีบเอาทองคํา เอาดอลลาร เอาหาเอาสิบ
ตามคอตามขอมือของใครก็ตาม ทานบีบเอาหมดจะวาไง ไมกลัวทานไดหรือ เหอ อยาง
นั้นเหรอ แนะรูกัน เพราะฉะนั้นเขาถึงตองระวังหลวงตาบัว ไปที่ไหนเอาจริง ๆ พอเจอ
หนาไหนละทองคํา ไหนละดอลลาร เปนอยางเขาวาจริง ๆ น่ีละถาพูดแบบโลก ๆ จน



 ๘

ประชาชนท้ังหลายเขาไมอยากมองดูหนาหลวงตาบัว ถาพูดเปนแบบธรรมแลว มอง
เห็นหลวงตาบัวฟากทะเลสาบ ทางนี้ยิ้มแยมแจมใส กราบราบไปแลว ๆ เพราะอํานาจ
แหงเมตตาธรรมครอบโลกธาตุและเมืองไทยของเรา ดวยการรื้อฟนใหหลุดพนจาก
ทุกขไปดวยอํานาจแหงจิตเมตตาลวน ๆ นี่ละเราชวยพี่นองทั้งหลาย ชวยแบบน้ี  

การเทศนาวาการท้ังน้ีน้ัน เราไมเคยมีความสงสัยขอของใจ จะวาวัดรอยก็แลว
แต เพราะเดินไปทางสายเดียวกัน ไมวาวัดรอยมันก็เปนวัดรอย ไมวาเดินตามก็เปน
เดินตาม การปฏิบัติ พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็นจากการบําเพ็ญในธรรมทั้งหลาย เมื่อ
ตรัสรูแลวพระองคไมทรงถามใครเลย เพียงพระองคเดียวเทานั้นตรัสรูขึ้นมา ส่ังสอน
สัตวโลกท่ัวแดนโลกธาตุ ไมหวาดไมหว่ันไมไหวตอส่ิงใด เพราะแนตอสิ่งที่ทรงรูทรง
เห็นแลวอยางม่ันคง จะวารอยหรือพันเปอรเซ็นตก็สุดที่จะกลาว ดวยความแนพระทัย
ทาน 

บรรดาสาวกทั้งหลายที่ไดรับอรรถรับธรรมจากทานปฏิบัติตาม ก็เขาถึงข้ันแน
แบบเดียวกัน พระสงฆสาวกทั้งหลายก็ไมสงสัยพระพุทธเจา ไมสงสัยธรรมที่ตนบรรล ุ
น่ีก็ปฏิบัติมาแบบเดียวกัน เดินไปตามรอยเดียวกัน พูดแลวขอสาธุซํ้าอีก ไมทูลถาม
พระพุทธเจาวาอยากจะพบ อยากจะเห็นพระพุทธเจา เขาเฝาพระพุทธเจา พระองคพระ
รูปพระโฉมเชนไร ก็ไมตองการ เพราะความอิ่มพอแหงธรรมทั้งหลายในหัวใจน้ี เปน
ธรรมที่เลิศเลอที่พระพุทธเจาประสิทธิ์ประสาทใหแลว คุณคาเกินกวาที่จะไปตามดูพระ
รูปพระโฉมพระองคเปนไหน ๆ  

เพราะฉะนั้น บรรดาพระสาวกทั้งหลายตรัสรูธรรมขึ้นมา จึงไมดิ้นหาพระพุทธ
เจา นอกจากใจท่ีบริสุทธ์ิอ่ิมพอในธรรมท้ังหลายน้ีอยางเดียวเทาน้ัน นี่เราก็ปฏิบัติมา
อยางน้ี ปฏิบัติแทบลมแทบตาย นี้เปนตนเหตุ ผลที่ไดรับขึ้นมาเปนที่พึงพอใจตลอด 
อนันตกาล เรียกวานิพพานเที่ยง การเกิด แก เจ็บ ตาย ไมมีใครเกินสัตวโลกและเกิน
เราไปเลย เมื่อเขาถึงขั้นที่ตัดขาดสะบั้นจากความเกิดตายซึ่งแบกหามกองทุกขไปนี ้
ออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแลว ไมมีอดีต ไมมีอนาคต ปจจุบันก็ไมม ีเพราะเปนสมมุติทั้ง
มวล เหลือแตธรรมชาติที่พอตัวเต็มเหนี่ยวแลวเทานั้นภายในจิตใจ จากการปฏิบัติดวย
ความตะเกียกตะกายของตัวเอง 

พี่นองทั้งหลาย บรรดาสัตวโลกทั่วๆ ไปที่เปนชาวพุทธ ขอใหยึดหลักธรรมน้ีไว
ไปปฏิบัต ิจะไมเปนอยางอื่น ความทุกขยากน้ีเพ่ือความสุขแกทานท้ังหลายผูบําเพ็ญเอง 
อยาเปนความอิดหนาระอาใจ ยากลําบากในการสรางคุณงามความดี เอา ยากเถอะ วา
งั้นเลย ยากเพ่ืองาย ทุกขเพ่ือสุข ไมเหมือนเขายากเพ่ือยาก ทุกขเพื่อมหันตทุกข คือผูที่
พยายามทําตั้งแตความชั่ว คนทําช่ัวเขาก็ยากเหมือนกัน แตเขาพอใจทํา วิถีทางเดินของ
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เขาเปนอยางง้ัน เขาตองบึกบึนไปตามทางเดินของเขา ยากงายเขาก็ทํา จนกระทั่งได
เปนนักโทษหรือติดคุกติดตะรางเพราะความยากนั้น เขาก็ยอมรับ 

ทีน้ีเรายากเพ่ือความดี เอา ยากไปทุกขไป ความดีน้ีจะสนองข้ึนมาจากความยาก
ของเรา กลายเปนความงาย เปนความสุขความเจริญพนจากทุกขไปได ขอใหพี่นองทั้ง
หลายจดจํา ธรรมที่หลวงตามาเทศนนี้เรียกวาเทกระจาดเลยนะ หลวงตาไมไดรักไม
สงวนแตอยางใด ย่ิงกวาความเมตตาโลกท่ีมีคุณคามาก อันน้ีมากกวา ที่เราจะมาเก็บไว 
เก็บไวไมเกิดประโยชนอะไร ของที่มีคามีราคา เชนทองคําอยางวาน่ี มันก็ไมมีประโยชน 
เอาไปไวเพื่อประโยชนก็เปนประโยชน เชนเอาไปไวในคลังหลวงของเรา คลังหลวงน้ีคือ
หัวใจของชาต ิ พอทองคําเขาสูคลังหลวงแลวเปนหัวใจของชาติข้ึนมาทันที แมจะไม
จับจายไปไหนก็ตาม น้ีคือหัวใจของชาติเทาน้ัน พอใจกัน อบอุนกันท่ัวเมืองไทย ธรรมก็
อยางน้ันเหมือนกัน จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดยึดไปเปนหลักเปนเกณฑ 

การเทศนาวาการนี้ หลวงตาไมไดเอาโลกเอาสงสาร เอาถังขยะแขยะมาเปน
เครื่องกีดกัน หรือกีดขวางนะ เชนพูดอยางนี้ เขาจะตําหนิอยางน้ัน เทศนอยางนั้นเขาจะ
ตําหนิอยางน้ี เขาจะโจมตีอยางนั้นอยางนี้ น้ีลวนแลวต้ังแตเปนถังขยะตอธรรมท้ังหลาย
ท่ีเหนือโลกเปนไหน ๆ ซ่ึงแสดงหรือครอบโลกธาตุอยูเวลาน้ี อยางหลวงตาบัวนํามา
เทศนาวาการพ่ีนองท้ังหลายน้ีก็เหมือนกัน จึงไมเคยหวั่นเคยไหวกับอะไรทั้งนั้น ความ
กลัวเราก็ไมมี ความกลาเราก็ไมมี ความไดความเสีย ความแพความชนะ เราไมมีใน
ธรรมท้ังหลาย และไมมีในหัวใจของเรา มีแตส่ังสอนโลกดวยความเมตตาลวน ๆ เราจึง
ไมเคยหวั่นไหว 

การแสดงออกท้ังน้ีเปนท่ีแนใจทุกบททุกบาทแหงธรรม ไมวาธรรมขั้นใดภูมิใด
จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพนเราไมสงสัย ถอดออกจากหัวใจนี้ทุมเทลงไปเพื่อจิตใจของ
ทานผูมีเจตนาหวังอรรถหวังธรรมแลวจะไดยึดไดเกาะ ไดถือไปเปนขอปฏิบัติตามกําลัง
แหงความสามารถของตน เราจึงไมเคยหว่ัน ใครตําหนิติชม  

ถามีหว่ันอยู เขาตําหนิอยางง้ัน เขาชมอยางน้ี ธรรมก็ไมเปนของแปลก
ประหลาดอะไร ก็เหมือนโลก โลกก็เหมือนธรรม ไมเหนือกัน แลวกราบไหวกันหา
อะไร ศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่ไหน ธรรมเหนืออยูแลว ทานถึงเรียกวาโลกุตรธรรม เหนือตลอด
เวลา นํามาสอนโลกสกปรก ธรรมน้ันสะอาดสุดยอดแหงธรรม แลวจะเสียหายไปท่ีไหน 
นี้การแสดงเพื่อพี่นองทั้งหลาย เราก็ไมไดหวังเอาอะไร ไดอะไรนะ การสอนพ่ีนองท้ัง
หลาย เรียกวาสอนหมดเปลือก ถอดออกมาจากหัวใจท้ังหมดมาสอน เพื่อหวังอะไรเรา
ไมม ีมีแตเพื่อพี่นองทั้งหลายไดรับแลวจะไดเปนมงคล มหามงคลแกตน เมื่อปฏิบัติได
มากนอยเทาน้ัน เราจึงอุตสาหพยายามทุกแงทุกทาง 
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ฟงซิ อยางเมื่อคืนหรือเมื่อไร นี่เราก็ไดยินไดฟงมาแลว หาเร่ืองมาโกหกท่ีไหน 
เราสรางความดีเพื่อชาติบานเมืองเต็มเม็ดเต็มหนวย ไอเรื่องเทวบุตรเทวดา อินทร 
พรหมทั้งหลาย เราไมตองพูด พูดแคมนุษยเรานี้ มันยังทะเลาะถกเถียง เปนสนามหมา
กัดกันไดในวงแหงชาวพุทธของเรา ในเมืองไทยนี้แหละ ผูหน่ึงทําความดิบความดีแทบ
เปนแทบตาย คนหนึ่งไมไดทําอะไรเลย มีแตกีดแตขวาง มีแตถีบแตยัน มีแตจุดแตเผา
ตลอดเวลา และเอาส่ิงเลวรายท้ังหลายน้ีมาประกาศตนวาเปนผูเลิศเลอ ใครเชื่อไดไหม 
พิจารณาซิ 

แตผูท่ีทําความดีงามท้ังหลายแทบเปนแทบตาย กลายเปนผูขวนขวายหาโทษหา
ภัย หาฟนหาไฟมาเผาโลกมีไหม พิจารณาซิ นี่ก็ไดพยายามสรางเต็มกําลัง ประกาศตน
มาเปนผูนําของพ่ีนองท้ังหลายเปนเวลารวม ๕ ปน้ีแลว ไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวหลวงตา 
เราไมเห็นอะไรมีคุณคายิ่งกวามนุษยเราที่อยูรวมกัน เราจึงทุมลงไปทุกสิ่งทุกอยาง 
สมบัติเงินทองขาวของ อรรถธรรมมีเทาไรทุมลงไป ๆ เต็มกําลังของเรา เราไมมีอะไร
ติดหัวใจเลย แมเชนนั้นมันก็ยังมี 

นี้เราก็พูดตามหลักความจริง แลวเราไมไดไปกอโทษกอกรรม ไมไปผูกกรรมผูก
เวรกับผูหน่ึงผูใด ดังภาษิตทานแสดงไววา น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจน ํ
ตลอดกาลไหน ๆ เวรยอมไมระงับเพราะความกอกรรมกอเวรตอกัน แตเวรจะระงับลง
ไดดวยการไมกอกรรมกอเวรซึ่งกันและกัน ใครจะวาอะไรก็ตาม หลวงตาบัวไมเคยกอ
กรรมกอเวรตอผูใด มีแตทําประโยชนใหโลก น่ีก็ประกาศกองมาท่ัวทุกแหงทุกหน เทา
ท่ีทราบไดจากคําบอกเลาของผูมาเลาเร่ืองราวน้ีใหฟง ไมใชเปนผูโกหกพกลมเราพอจะ
เชื่อถือไมได เปนบุคคลท่ีเช่ือถือได ตายใจไดมาพูดใหฟง วาหลวงตาบัวน้ีกําลังสราง
ความด ี เวลาน้ีกําลังถูกหมายหัว ถูกเด็ดหัว นายกรัฐมนตรีหน่ึงท่ีถูกหมายหัว ถูกเด็ด
หัวจากพวกมหาอํานาจปาเถ่ือนอะไรก็ไมทราบแหละ มหาอํานาจ มหาภัยเหลาน้ี  

คือนายกรัฐมนตรี หน่ึง  หลวงตาบัว หน่ึง แลวพระหรือประชาชนผูใดก็ตามที่
คัดคานตานทาน ไมเห็นไปตามพวกของเขานั้น จะถูกหมายหัวไปเรื่อย ๆ เด็ดหัวไป
เรื่อย ๆ เวลาน้ีประกาศออกมา เปนยังไงเลวรายหรือไมเลวราย เมืองไทยเราเปนยังไง 
พระแท ๆ นะ เราไดทราบ พระเปนผูกลาวอาฆาตมาดราย เปนผูเด็ดหัวนายกรัฐมนตร ี
เด็ดหัวหลวงตาบัว และเด็ดหัวพระผูที่คัดคาน เด็ดหัวฆราวาสผูคัดคานเพ่ือสมบัติแหง
ชาติไทยของตนเอง ถูกหมายหัว ถูกเด็ดหัวทั้งนั้น 

น่ีใหพ่ีนองท้ังหลายฟง การกลาวท้ังน้ีเราไมไดกลาวดวยความอาฆาตมาดราย 
กลาวตามหลักความจรงิ ท่ีการสรางความดีมันก็มีความช่ัวเขามาแทรกแซง เพราะคนดี
ม ีคนชั่วม ีสับปนกันอยู พระก็มีทั้งพระดี พระชั่ว พระพุทธเจา พระเทวทัต มันก็สับปน
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กันไป น้ีจงึมาเลาใหพ่ีนองท้ังหลายฟง เพื่อใหคัดใหเลือกเอา แตไมไดใหไปกอกรรม
กอเวรตอผูใดก็ตาม ถากอกรรมกันกอเวรกันก็ใหกอกับตัวเอง กอโดยความเปนธรรม 
คือเวลาน้ีธรรมกับกิเลสน้ี สูกิเลสไมไดนะ มีแตกิเลสฟดเอา หัวฟดหัวเหว่ียง ลมหงาย
หมูหงายหมาไปไมรูตัว นี่กิเลสฟดเอา ใหกอกรรมกอเวรกับกิเลสนะ จะเปนธรรมอยาง
ย่ิง เคียดแคนใหกิเลส กอกรรมกอเวรกับกิเลส ฟดกิเลสใหมันขาดสะบั้นลงไปจากใจ 

กิเลสยังไมขาดสะบ้ันเม่ือไร ตายเปนตาย ซัดกันกับกิเลสตลอดไป ผูกกรรมผูก
เวรกันอยางนี้เปนอรรถเปนธรรม ไมไดเปนผูกกรรมผูกเวรเหมือนกิเลส นี่เปนเรื่อง
ธรรม ทานทั้งหลายจําเอาไว ถาหากวาจะกอกรรมกอเวรใหกอกับตัวเองนะ เวรกรรม
มันอยูกับตัวของเรา กอกรรมกอเวร คือกอความดีซัดกัน ชะลางความชั่วใหมันหมดไป
จากใจของเรา น่ีถูกตอง ที่จะไปหากอกรรมกอเวรคนนั้นคนนี ้

แมแตไดยินอยางน้ี เราก็สลดสังเวชพอแลวนะ ทานทั้งหลายฟงเปนยังไง พระ
แทๆ ออกคําพูดคําจามาชนิดน้ีเคยมีท่ีไหน พุทธศาสนาในเมืองไทยของเรา ที่จะเด็ด
หัว หมายหัวผูทําความดีงามท้ังหลาย เราก็ไมเคยมีเคยเห็น แตน้ีมันก็เปนข้ึนมาแลวใน
วงแหงชาวพุทธ หรือในวงแหงพระเจาพระสงฆของเราอยางชัดเจน แลวจะใหวายังไง 
เราสอนธรรมดวยความถูกตองแมนยําตามความสัตยความจริง เมื่อไดยินไดฟงมายังไง 
เราก็พูดตามนั้น เราไมไดยินตอปากตอคําท่ีมาพูดวาจะมาหมายหัวหลวงตาบัว เราก็ไม
ไดยินตอปากตอคํา เราก็นํามาเลาตามความเปนจริงที่เขามาเลาใหฟงนี้แหละ ใหทาน
ทั้งหลายยึดไวเปนคติ 

ผูท่ีเลวรายตอชาติบานเมืองมีอยูอยางน้ี ความดิบความดีไมสนใจจะทํา แตส่ิงใด
ที่จะทําลายชาติ ศาสนาใหลมจม โอย เปนท่ีสนใจมาก ติดประกาศเต็มบานเต็มเมือง
อยางไมมีมารยาท สัตวหรือเด็กอมมือเขาก็ไมทํา แตเหลานี้เปนพระก็มี เปนฆราวาสก็ม ี
ชวยกันติดปายประกาศโฆษณา ใหเปนไปตามความตองการของตน สวนผิด ถูก ชั่ว ดี
ไมสนใจ นี้มีเต็มเกลื่อนไปหมด ไปทางภาคเหนือก็ม ีเขาบอกวาง้ัน มีไปทางนูน ๆ นี่เรา
ก็ทราบจากคําบอกเลาของเขา แตไมเท็จ เปนความจริง 

น่ีละความเลวราย มันกอไปทุกแหงทุกหน เราเปนคนดิบคนด ี เปนเจาของ
สมบัติแหงชาติไทย เราจะหัวหดอยูในกระดองเหมือนเตาหรือ ใหถามดูตัวเองนะทุกคน 
เราเปนคนทั้งคนรักษาสมบัติของชาติไทยทั้งชาต ิ๖๒ ลานคน เราไมใชเตาหัวหดอยูใน
กระดอง เปนผูรักษาทรัพยสมบัต ิอันใดที่มาควรปดตองปด ควรเปาตองเปา ควรวิธีใด
เปนหนาที่ของเจาของสมบัต ิ จะปฏิบัติตอผูที่มาเกี่ยวของหรือสิ่งเลวรายทั้งหลายนั้น 
เพื่อรักษาสมบัติของตน จึงขอใหพี่นองทั้งหลายพินิจพิจารณา จิตใจใหเขมขนทุกคน ๆ 
นะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี ้
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