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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๗ 

สรางความดีใสหัวใจในวันวาง 
 สรุปทองคําและดอลลารวันที่ ๑ มกรา เมื่อวานนี้ ทองคําได ๑ กิโล ๖๓ บาท ๕๓ 
สตางค ดอลลารได ๒,๘๕๘ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ๙,๑๒๕ กิโล 
ดอลลารที่มอบแลว ๘,๘๐๐,๐๐๐ ดอลล นีห่มายถึงเขาเรียบรอยแลวนะ ทองคาํและ
ดอลลารที่ไดเพิ่มหลังจากมอบแลวเมื่อวันที่ ๒๖ นี้ทองคําได ๔๑ กิโล ๖ บาท ๙๒ สตางค 
ดอลลารได ๖๖,๔๗๘ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด คอืทั้งที่ยังไมไดมอบได ๙,๑๖๖ 
กิโล ยังขาดอยูอีก ๘๓๔ กิโล จะครบ ๑๐ ตัน ดอลลารที่ไดแลวทั้งหมด ๘,๘๖๖,๔๗๘ 
ดอลล ยังขาดอยูอกี ๑,๑๓๓,๕๒๒ ดอลล จะครบจํานวน ๑๐ ลานดอลล 
 อานนี่เพื่อใหพี่นองทัง้หลายไดทราบทั่วกัน ยังขาดยังเหลือมากนอยเพียงไร แสดง
วาเรายังขาดเทานั้น ๆ ยังไมเต็มบาท เขาใจไหม บาทของเราถาเปนทองคาํก็ ๑๐ ตัน ถา
เปนดอลลารก็ ๑๐ ลาน เวลานี้พวกเรา ๖๒ ลานนี่คนยังขาดอยูคนละเล็กละนอย ตองหา
มาเพิ่ม เดี๋ยวนี้ได ๙,๑๖๖ กิโลแลว ยังขาดอยูอกี ๘๓๔ กิโลจะครบ ๑๐ ตัน นี่พวกเราพวก
ยังขาดอยู ๘๓๔ กิโลนะ เวลานี้คนไทยทั้งหมด นบัหลวงตาบัวดวยไมไดเต็มบาทนะ หามา
ใหเต็มบาททุกคน เต็มบาทก็คือ ๑๐ ตันทองคาํ ดอลลารก็ ๑๐ ลาน นี่เรียกวาเต็มบาท 
 เวลาบทสุดทายนี่แลวเราจะเอาความเต็มบาทออกประกาศ คือทองคําไดน้ําหนัก 
๑๐ ตัน ดอลลารได ๑๐ ลานนี้ออกประกาศใหโลกไดเห็น หรือเราจะเอาวาทองคําขาด ๑๐ 
ตันอยู ๑๑ ตัน แลวขาด ๑๐ ลานอยู ๑๒ ลาน อยางน้ีออกประกาศ ฟงไดไหม เรียกวา
ความขาดไมดีเลย นี่เราตองการความสมบูรณในชาติไทยของเรา จึงตองเอาใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวยทุกคน เวลานี้พระวัดปาบานตาดนี่ขาดหมด มาจากที่ไหนมาอยูนี้ในเมืองไทยขาด
ดวยกันหมด หลวงตาเปนหัวหนาขาดบาทขาดตาเต็ง เหลานี้ขาดกันทั้งนั้นทั่วประเทศไทย 
จังหวัดอุดรธานีนี้ผูวาฯ นี่ขาดบาทขาดตาเต็ง นายกฯ นี้ก็ขาดบาทขาดตาเต็งเหมือนกัน 
ไมใชสมบูรณนะ ขาดดวยกันหมด หามาใหไดนะ เขาใจเหรอ 
 นี่ไดกําหนดเรียบรอยแลววา วันที่ ๑๒ เมษาที่เราเปดโครงการ กับวันปดโครงการ
จะเปนวันเดียวกัน ทองคําที่ขาดนี้เราจะเนนหนักใหทัน ดอลลารดวย ทองคําดวย ใหเต็ม
บาทเต็มเต็ง แลวประกาศลั่นใหโลกเขาไดเห็นเมืองไทยเรานี้เต็มแลว เขาใจไหม ใหพากัน
ทราบทุกคน เราอยานอนใจนะวาเราเต็มบาทเต็มเต็ง มันไมไดเต็ม ๖๒ ลานคนนี่ขาด
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ทั้งนั้น แมที่สุดไอปุกกี้ ไอหยอง กข็าดไปตาม ๆ กัน เขาใจเหรอ มันอยูกบัพระมันขาดไป
กับพระ มันจะเกงกวาพระไปไหนหมานะ 
 นี่ละเราแนใจ คือเราแนใจกับบรรดาพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทยเรา วาจุดไหน
ไดจุดนั้นไมเคยบกพรองนะ คือหัวหนาวาตรงไหนวาคราวนี้เอาใหไดเทานั้น ปบไดเลย 
เทานั้นปบ ๆ ๆ มอบทองคํามานี้ไมรูกี่ครั้ง ดูเหมือน ๙ ครั้ง ๑๐ ครั้ง ไดไมผดิพลาดไป
เลย ไดทุกครั้ง ๆ  คราวนี้ยิ่งเปนคราวจุดสุดทายของเรา ยังขาดอยูเวลานี้เพียง ๘๓๔ กิโล 
กับตั้ง ๙ ตนัไปแลว ดูซิเราไดมาตั้ง ๙ ตันกวาแลว ขาดเพียง ๘๓๔ กิโลน้ีไมตองสงสัย วา
งั้นเถอะ ไดแนวันนั้น แลวดอลลารก็ ๑๐ ลาน แน วันที่เราจะประกาศปดโครงการตอง
เหลานี้สมบูรณแบบ ประกาศลั่นโลกไปเลย กรุณาทราบตามนี้ 
 ระยะนี้มีแตระยะที่จะเรงตอไปละเรา เรงใสจุดหมายของเรา พี่นองชาวไทยเราให
ทราบวาเวลาน้ีเราขาดบาทขาดตาเต็งอยูทั้งน้ัน ยงัไมเต็ม จะประกาศความเต็มหรือความ
ขาดวันนั้นละนะ ถึงวันที ่ ๑๒ ความมุงหมายก็วาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย รอยเปอรเซ็นต ๆ 
คน ๖๒ ลานคน หมู หมา เปด ไก เต็มหมดรอยเปอรเซ็นต ๆ ตั้งใจวาจะประกาศอยางน้ัน 
คือไดตามจดุนั้นแลวเราจะประกาศอยางน้ี ถาวาขาดเราก็จะบอกอกีวาขาด เวลานี้คนไทย 
๖๒ ลานคนขาดตาเต็งไป ๙๕% ยังเหลือ ๕% 
 นี่เวลาจะออกประกาศความขาดนะ เราจะประกาศวาเมืองไทยนี้ขาดบาทขาดตาเต็ง
ไป ๙๕% ไดเพียง ๕% แลวดอลลารก็เหมือนกันอีก ขาดเหมือนกัน เราจะเอาแบบไหน
ออกโชว เอาๆ ใหพิจารณาทุกคนนะ เราจะออกโชว บอกประกาศ ๙๕% ขาดทั้งนั้น
เมืองไทย วางั้น ออกประกาศ หรือจะเอาเต็มเหนี่ยวเลยรอยเปอรเซ็นต รอยกวา
เปอรเซ็นตไปอีก เขาใจเหรอ พากันเขาใจเอาไวนะ 
 นี่ไดกําหนดแลว เรากะวาเหมาะสมดี ทุกอยางเหมาะสม วันเปดกับวันปดในวัน
เดียวกันเลย ไดเต็มนั้น เราแนใจกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเราจึงกลาประกาศ
ปาง ๆ นะซิ เพราะไมเคยพลาดตลอดมา ตัง้พันกวากิโล คราวที่แลวก็ตั้ง ๑,๔๐๐ กิโล
ทองคํา ไดเรียบวุธ นั่น เรากะไววาเพียง ๑,๐๓๗ กิโล ขาดไมไดเด็ดขาด เวลามันไดมันตั้ง 
๑,๔๐๐ กิโล แลวดอลลารเราก็ไมคอยหนักแนนอะไรนัก พอไดแคไหนก็เอา พอดีมันจะถึง 
๕๐๐,๐๐๐ ดอลล ฟาดเสีย ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลเลย นั่น ตกลงก็ไดทองคํา ๑,๔๐๐ กิโล และ
ดอลลาร ๕๐๐,๐๐๐ เขามอบคราวนี้ สงางามมากทีเดียว งามทั้งดอลลารและทองคํา  
 เมื่อมอบเสร็จเรียบรอยทีนี้ก็หายหวง เราผูเปนหัวหนานี้หายหวง สวนสมบัติที่จะ
คอยติดตามมาทีหลังมาแนนอน ตองมา ถึงจดุนี้แลว ปดโครงการแลวแตบัญชีไมไดปด 
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ปดโครงการที่เราเปนผูนําออกนูนออกนี้ เราหยุดเราไมไป เทานั้นแหละ สวนบัญชีนั้นยัง
เปดไวตามเดิม คือทานผูบริจาคมีอยูทั่วประเทศไทย แลวแตใครจะวางเมื่อไร ไดโอกาส
เมื่อไรก็เขามา เขามาถวายดังที่เคยปฏิบัติมา ถึงไมมากกม็ี เราจึงเปดบัญชีเอาไว ทีนี้เวลา
เปดบัญชีเอาไวเรียบรอยแลวนั้นเราก็ปฏิบัติตามเดิม คือไมวาดอลลาร ไมวาทองคาํ จะเขา
คลังหลวงรอยเปอรเซ็นตเชนเดียวกัน ไดมากนอยเพียงไรพอที่จะหลอมเราก็จะหลอมไวๆ 
เมื่อมันตามหลังๆ มา ทีนี้พอสมควรจะมอบคลังหลวงเราก็มอบอีกเหมือนกัน  
 เร่ือยๆ ไปอยางน้ีละ จนกวาวาเห็นสมควรทีนี้เราก็จะประกาศออกเลย วาปดหมด
โดยประการทั้งปวงเราก็จะบอกหมด ปดทัง้บัญชี ปดทุกอยาง ใหเปนปรกติตามเดิมเราก็
จะบอก แตระยะที่ปดบัญชีนี้ยังไมบอก เพราะบรรดาพี่นองชาวไทยเรามันกวางขวาง 
แลวแตทานผูใดจะบริจาคมาที่ไหนๆ เราก็เปดบัญชีไวรับๆ พอเห็นสมควรแลวเราถึงจะ
ประกาศ เรียกวาขาดไปรอยเปอรเซ็นต แมจะไดมาเราก็ตองปฏิบัติตามเดิม แตเราจะ
ประกาศอยางน้ันไมใชวาไดมาแลวใหสงกลับคืน เราไมใหสงกลับคืน ไดมาเราก็จะเก็บไว
เพื่อเขาคลังหลวงอีกเชนเดียวกันนั่นแหละ กรุณาพี่นองทัง้หลายทราบตามนี้   
 คราวนี้เปนคราวที่ยิ่งใหญในประเทศไทยของเรา ที่จะลมจะจมคนก็ทราบกันทั่วโลก 
ไมใชธรรมดานะ เมืองไทยเราจะลมจะจมไมกี่ปมานี้ มองหนากันไมทั่วถงึเลย เหือดแหงไป
หมด หนาไมมีเลือดเลย เหือดแหงไปหมด เราก็ทราบกันทั่วประเทศไทย และยังทราบกัน
ทั่วโลก ทีนี้เราก็เปนคนไทยหัวใจของคนไทย ตางคนตางฟตกนัขึ้นเต็มเหน่ียว เวลานี้มันก็
ขึ้นพรอมกัน ทางบานเมืองกข็ึ้น ทางศาสนาก็ชวย หนุนกัน อุมชาติไทยและศาสนา ซึ่งอยู
ในทามกลาง พี่นองทัง้หลายเปนผูอุม ผูชูขึ้นมา  
 เวลานี้ทองคาํก็ไดมากแลว พูดเปนสวนรวมเลยวา สมบัติเงินทอง ทั้งคลังหลวง 
นอกคลังหลวงของเรา รูสึกวาเปนที่พอใจ ทุกอยางเปนที่พอใจแลว แลวลบลางที่มันจะจม
เมื่อไมกี่ปมานี้ขึ้นมาไดโดยลําดับลําดา แลวสมบัติทั้งหลายไดเขาเร่ือย ๆ เลยเวลานี้ นี่เปน
เร่ืองนายกฯ พูดใหฟง วันที่จะมานี่นายกฯ พูด ใหเราหายสงสัย หายหวง คืออยากใหเรา
หยุด เราก็บอกเราจะหยุด เราวางี้นะ มันหากมีแงอยูในนั้นแหละ เราจะหยุด เราบอกงั้น 
แตเราไมพูดวาถาไดเทานั้นแลวเราจะหยุด เดี๋ยวพอวาไดเทานั้นแลว นายกฯ เดี๋ยวก็ขาด
เทาไร แลวก็ใสตูมเลย ทีนี้มันเสียหนาของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ เขาใจไหม 
 ถึงผูนําจะเปนผูนําคนทั่วประเทศก็ตาม เวลานั้นผูนําใสตูมคนเดียว ขายหนาเรา เรา
จึงไมพดู บอกวาเราจะหยุด เราวาเทานั้นเอง มันมีเงื่อนหนาเงื่อนหลังอยูนะ เราจึงไมบอก 
วาทองคําไดเต็มที่แลวจะหยุด เดี๋ยวทางนูนก็จะถามเขามา เวลานี้ขาดเทาไร เราก็จะตอง
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บอกตามความจริงวาขาดเทานั้น เดี๋ยวใสตูมมา เราเชื่อแน ทานผูใดก็ตามลงมีน้ําใจตอศีล
ตอธรรมอยูแลว เปนอยางน้ันดวยกันนั่นแหละ ถึงผูไมพดูเชนนั้นก็เปนอยูแลว เราก็เห็น
อยูชัดๆ นั่น เปนอยางงัน้นะ เวลานี้เราพูดขึ้นมาวา ทานอยากใหเราหยุด เราก็ตอบตาม
เร่ืองเฉยๆ ทานเหลานั้นก็อยากใหหยุดเหมือนกัน ก็ชวยมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ฟาดเต็มที่ๆ 
มาเหมือนกัน เราก็ตอบไปตามธรรมดาๆ  
 นี่ก็บอกวาสมบัติของเราหนุนเขาเต็มที่แลวเวลานี้ รูสึกวาอบอุนทั่วประเทศไทย 
แลวยังไหลเขามาเรื่อยๆ วางั้นนะ สมบัติเงินทองทั้งหลายไหลเขามาเรื่อยๆ ไมวาดอลลาร 
เงินสด ไหลเขามาเรื่อยๆ วางั้น ยกเวนไมไดพูดถึงตัง้แตทองคํา บอกวาพวกดอลลาร เงิน
สด ไหลเขามาทุกทิศทกุทาง วางั้น จึงขอใหหลวงตาหายหวงไดแลว แลวก็หยุดโครงการ 
และใหอยูตามสภาพรางกาย วางั้น เราก็บอกวาเราจะหยุด เราวางั้น แตเรามีแงอันหนึ่ง เรา
บอกวาเราจะหยุดเมื่อถงึกาลเวลาจะหยุดแลวจะหยุด เราวางั้น ถาพอแลวจะหยุดมันมี
ปญหานี่ ถึงกาลเวลาที่จะหยุดแลวเราจะหยุด เราวางี้ 
 นี่ละที่เราชวยชาติของเราขึ้นพรอม ๆ กัน ทั้งชาติ ทั้งศาสนา ชาติและศาสนาอยูใน
ออมอกของพวกเราทั้งนั้น อุมขึ้นๆ เวลานี้ก็เดน เดนชัดแลว เรียกวาคอนขางหายสงสัย ไป
แลวทุกอยาง มีแตจะกาวเดินเรื่อยๆ ทีนี้เราก็ยังมีบกพรองอยูนี่แหละ ที่วาเมืองไทยของเรา
นี้เปนที่ภาคภูมิใจแลว ดังที่นายกฯ มาพูด เรายังแยงนายกฯ แตเราไมกลาแยงโตตอบ
เฉยๆ มันจะภาคภูมิใจยังไงเวลานี้นะ คนไทยทั้งหมดนี้มันขาดตาเต็งไปตัง้ ๙๕% ไดเพียง 
๕% ยังจะวาสมบูรณอยูเหรอ ถาตอบจะตอบอยางงั้น แตเราไมตอบ  
 รากใหญจริงๆ ก็เปนอยางนายกฯ วาน่ันแหละ เราจึงวาพยายามเนนหนัก ๆ ถาได
นี้แลวก็ปดโครงการวันที่ ๑๒ เมษา นั่นละวันนั้นเปนวันปด แลวประกาศขึ้นในเวลานั้นเลย 
ความเอาจริงเอาจัง ความรักชาติ ความเสียสละ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคี และเดิน
ตามผูนําดวยความเปนศีลเปนธรรม เปนที่พอใจของพี่นองทัง้หลายแลวออกประกาศได
เลย ไมมีอะไรขัดของ  
 ตอนขึ้นปใหมนี่ ทานทั้งหลายก็ใหคิดนะ ผูที่มีจติใจเปนกุศล จิตใจบางดวงมันมืด
มันตื้อ ใจบางดวงคอยผองใส ใจบางดวงผองใสมาก ถาจิตใจผองใสมากนอยเพียงไรแสดง
วาธรรมเขาซักฟอกๆ การใหทาน การรักษาศีล การปฏิบัติตัวเพื่อความสงบจิตใจ ทาน
เรียกวาจิตตภาวนา นี้เขาซักฟอกจิตใจ ใจก็มีความสงางามขึ้นมา ๆ ไอผูที่เอากิเลสเขาไป
ซักฟอกนั้น เชน วันขึ้นปใหม สามวันสี่วันนี้ พวกน้ีเอาอยางมอมแมม ไมเห็นกระทั่งตวั มืด
เหมือนกับหลังหมีดํา คือวันเชนนี้เขาจะดิ้นรนกระวนกระวาย หาความเพลิดความเพลินกัน
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ทั้งนั้น แลวสวนมากเพลิดเพลินไปทางต่ําทราม แลวโกยตั้งแตความทุกขความลําบากจาก
บาปจากกรรมที่ตนสรางขึ้นดวยความลืมตัว เขาโปะตัวเอง ๆ  
 ทีนี้วันปใหมก็ผานไปเรียบรอยแลว พวกนี้กอ็บอุนภายในจิตใจดวยศีลดวยธรรม 
พวกนั้นเกิดความเดือดรอนภายหลัง ผลมันตางกันอยางน้ีนะ ใหพากันจําเอาไว ผูที่มีใจรัก
ศีลรักธรรม วันที่วางอยางน้ีเขาวัดเขาวาหาที่บําเพ็ญทําบุญใหทาน นี่เปนสวนกุศลชําระ
ซักฟอกจิตใจของเรา ไอพวกที่ใจมดืใจดําก็ยิ่งหาตั้งแตความมืดความดําเขาไปในวันหยุด
งานปใหมนี้ หาทําดวยความเพลิดเพลินรื่นเริง สวนมากมีแตเร่ืองฝายต่ําๆ  นั่นมันตางกัน
อยางน้ีนะ คนเราตางกันในจิตใจ จิตใจผูหนึ่งเสาะแสวงหาทางอรรถทางธรรม หาทางบุญ
ทางกุศล จติใจผูหน่ึงหาตั้งแตเร่ืองความเพลิดความเพลินรื่นเริงบันเทิงตามเรื่องของกิเลส 
ซึ่งมีแตความเพลิดเพลินอยางเดียว เวลาผลไดมา พอปใหมผานไปแลวความดีที่เราได
ปฏิบัติบําเพ็ญในวันวาง คือวันขึ้นปใหมนี้ อบอุนสําหรับผูที่จิตใจใฝธรรม เสาะแสวงหาบุญ
หากุศล แตพวกที่จิตใจใฝต่ําแลว ไปกลับมาแลวไมไดความอบอุนนะ ไดแตความ
เดือดรอนเต็มตัว ใหพากนัจําเอานะ อยาเขาใจวาพวกนี้จะไดรับความชุมเย็นนะ มีแตความ
เดือดรอนเต็มบานเต็มเมือง มีแตความเดือดรอนเต็มบานเต็มเมืองตามที่ประพฤติตัว
เหลวแหลกไปอยางน้ี 

วันวางอยางที่ทานแสดงไวในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาทรงบัญญัติไววา วันพระ 
พระ ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา วัน ๑๔–๑๕ ค่ํา นี้เปดโอกาส ใครมีหนาที่การงานอะไรใหลดใหผอนไป
เสียกอน หยุดไปเสียกอน แลวเขาบําเพ็ญตามศีลตามธรรม ใหไดบุญกุศลในวันวางเชนนั้น 
คือเอาวันวางเชนนั้นมาสรางความดีใสหัวใจ นอกจากนั้นกด็ิ้นไปตามเรื่องตามราว นี่
พระองคก็ทรงบัญญัติไวแลวอยางน้ี วัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา วัน ๑๔–๑๕ ค่ํา ใหเปนวันมีโอกาส
สําหรับเสาะแสวงหาคุณงามความดีเขาสูใจ นอกจากนั้นก็เปดโอกาสไปตามเรื่องตามราว 
วิ่งเตนขวนขวายหาอยูหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองไป ผูทําความชั่วก็ไปเรื่อยไปตาม ๆ กนันั่น
แหละ แตสําหรับผูมีความดีไมเปนอยางน้ัน วันพระวันเจาใหมีๆ ทีนี้ทางราชการบานเมือง
ของเราก็อนโุลมไปตามนี้เหมือนกัน เชนวันเสารวันอาทิตยนี้เปนวันวางอันหนึ่ง ทาง
ราชการทานก็เปดโอกาสให 

พวกที่มอีัธยาศัยจิตใจใฝธรรมแลว ก็ไปเที่ยวเสาะแสวงหาศีลหาธรรมในวันเชนนั้น 
พวกที่มอมแมมวันเชนนั้นวันเสารวันอาทิตย เปนวันเปดโลงใหพวกนี้ลงนรกกัน จับหางดึง
ไวหางขาดตัวยังลง เขาใจหรือ มันไมไดเสียดายหางนะ มันเสียดายนรกยิ่งกวาหางมัน จับ
หางดึงเอาไว อยาลง ๆ นรก มันก็บืนไปจนหางขาด ตัวลงนรกก็ด ีเขาใจไหม หางขาดชาง
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หัวมัน นี่อยางน้ันมีมนุษยเรา ใหทานทั้งหลายจําเอาทุกคนๆ นะ ธรรมพระพุทธเจานี้เลิศ
เลอสุดยอดแลว เราเอาหัวใจออกมากางใหพี่นองทั้งหลายฟง เราเปดโลงในหัวใจเราดวย
การปฏิบัติตามธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจาที่ถูกตองแมนยํา แสดงไวแลวเพื่อบุญเพื่อ
กุศล เพื่อมรรคผลนิพพาน ไมมีผิดแมอนุกระเบียด ไมมี ธรรมของพระพทุธเจา 

นี้เราก็ไดดําเนินตามนั้น ความภาคภูมิใจก็ไดมาโดยลําดับๆ ตามทางที่ถกูตอง ซึ่ง
พระพุทธเจาทรงสอนไว จนไดเห็นผลเปนที่พอใจ เมื่อเปนที่พอใจทกุส่ิงทุกอยางภายนอก
ภายในที่พระองคทรงแสดงไวแลว หาที่คานไมได ภายในทานก็แสดงวา กิเลสเปนภัยตอ
สัตว ใหแกใหถอดถอนมนั เราก็พยายามแกพยายามถอดถอนเต็มเม็ดเต็มหนวย เมื่อผูที่
แกกิเลสใหหมดไปจากจิตใจแลว ผูนั้นเปนบุคคลที่เลิศเลอ นั่นทานก็แสดงไว เชน
พระพุทธเจาพระอรหันตเปนประเภทที่เลิศเลอ เพราะแกส่ิงที่เลวรายทั้งหลายออก
หมดแลว คือกิเลสน่ันแหละเลวราย จิตใจบริสุทธิ์เต็มที่แลวเปนผูเลิศเลอ 

นี้เราก็ปฏิบัติมาตามนั้นเต็มเม็ดเต็มหนวย ตามทางเดินก็ราบรื่นดีงาม เพราะทาง
เปนทางราบรื่นแลวจากองคศาสดาที่แสดงไว ก็ดาํเนินตามนั้นๆ จนเปนที่พอใจ เราจึงได
นําธรรมะมาสอนพี่นองทัง้หลาย ดวยความแนใจในธรรมทั้งหลายทุกขั้นไมไดสงสัย ถอด
ออกมาจากหัวใจ ถารูหัวใจเปนผูรู เห็นหัวใจเปนผูเห็น บรรจุไวซึ่งธรรมทั้งหลายเหลานี ้
หัวใจเปนผูบรรจุจากธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวดวยความถูกตอง 

เพราะฉะนั้นการนําส่ังสอนทานทั้งหลายจึงสอนเต็มเม็ดเต็มหนวยไมไดสงสัย ทาน
ผูใดเชื่อพระพุทธเจา สายธรรมก็ดําเนินมานี้ ผูปฏิบัติตามเห็นผลตามมาโดยลําดับๆ มานี้ 
เอา เราก็กาวเดินตามกันไปซิ ผูไปกอนแลวไป ผูเดินตามหลังไป เดินทางความดีดวยกัน
แลวจะไปสูสถานที่ดีดวยกัน ผูเดินทางชั่วไปกอนไปหลังก็ลงทางชั่วดวยกนั รอนตามกันไป
เหมือนกันแหละ ใหพี่นองทัง้หลายจําเอานะ วนันี้พูดเพียงเทานี้แหละ พอเปนคติเครื่อง
เตือนใจ 

แตอยาลืม ฝากเอาไวนะ เรา ๖๒ ลานคน เวลานี้ยังขาดบาทขาดตาเต็งอยูนะ 
ทองคําขาดเทานั้นดอลลารขาดเทานั้น ใหไปสอนตนเอง ไปบานไปเรือนแลวก็บอกทาง
บานทางเรือน เห็นหมูเห็นหมา สูรูไหมกูเล้ียงสูไว กูขาดตาเต็งสูไมขาดไดยังไง เขาใจเหรอ 
ถาหากวาหมาตัวมันปากเปราะ มันก็จะถามขาดอะไรมันก็จะวา เขาใจไหม ใหบอกวาขาด
อันนี้แหละ เขาใจหรือ เอาละใหพร 
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