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กอนจังหัน 

 อาหารท่ีจัดเขาไปในครัว ผูจัดในครัวใหเปนธรรมนะ จัดไปในครัวใหสมํ่าเสมอ ทุก
อยางตองเสมอ เปนธรรม เห็นแกตัวไมไดนะไมใชธรรม นั่นยักษผ ี เขาใจหรือ ทุกอยางถา
ลงเปนธรรมตรงไหนแลวเสมอ อบอุนไปหมด ตายใจกันหมด ธรรมเทานั้นที่โลกจะมอบ
ความไววางใจให นอกนั้นไมมี จัดอะไร ๆ ไปดูใหสม่ําเสมอ อยาเห็นแกเขาแกเรา เห็นแก
พุงตัวเอง ไมวาทางวัด ไมวาทางพระ ไมวาทางโนนนะ เปนธรรมดวยกันอยูดวยกันได ตอง
ใหสมํ่าเสมอ น้ีเราดูแลทุกอยาง ๆ ดวยความเปนธรรม จะไมใหแยกแยะออกจากธรรมเลย
นะจัดอะไร ๆ ก็ดี เหมือนกับวาเข็มทิศนี่จออยูตลอด อยาเอาเข็มความโลภมากลืนธรรมไม
ไดนะ 

อยูที่ไหนอยูเถอะทั้งแผนดินนี ้ ถาลงมีธรรมครอบแลวเย็นไปหมด โลกนี้จะไม
ทะเลาะเบาะแวง ไมรบราฆาฟนกัน ถามีธรรมเสียอยางเดียวเทาน้ัน อันนี้มันมีแตกิเลสนั่น
ซีเปนเจาอํานาจบาตรหลวง ไปที่ไหนกดขี่บังคับ ไปดวยอํานาจปา ๆ เถื่อน ๆ ของกิเลสทั้ง
น้ัน โลกถึงไดรอน ถามีธรรมแลวไมรอนโลก เย็นไปตามสัดตามสวนของผูมีธรรมมากนอย
น่ันแหละ ใหพากันจําเอานะ 

เวลาน้ีธรรมถูกกิเลสเหยียบยํ่าทําลายแหลกหมดไมวาท่ีไหน ๆ วาเจริญ ๆ มีแต
เจริญกองมูตรกองคูถกองสวมกองถานนะ กองอรรถกองธรรมไมมี โลกถึงไดรอน เวลาน้ี
ธรรมะซึ่งเทียบกับทองคําทั้งแทงกําลังถูกเหยียบย่ําทําลาย ดีไมดีดูถูกเหยียดหยามอีกเสีย
ดวยนะ ใครปฏิบัติคุณงามความดีถูกเยาะเยย พูดถากพูดถาง น่ีเห็นไหมกิเลสมันหนาดาน
ขนาดน้ัน แลวย่ิงหนาดานลงไปทุกวัน ๆ กิเลส ใหดูหัวใจทุกคน ๆ อยาไปดูคนนั้น อยาไป
ดูคนน้ี ใหดูหัวใจของทุกคน มันบรรจุอันน้ีไวหมดแหละกิเลสตัวหยาบ ๆ น่ี มันอยูในหัวใจ
เรา เราบําเพ็ญธรรมเพ่ือชําระส่ิงเหลาน้ีออก ไมใชจะมาส่ังสมส่ิงเหลาน้ีนะ ใหพากัน
พิจารณา 

ถาเปนธรรมแลวอยูไหนสบาย เชนอยางวัดน้ี เอา มาจากไหนทั่วประเทศไทย นอก
โลก ทั่วโลกก็ได มาอยูดวยกันเหมือนอวัยวะเดียวกันเลย น่ีเรียกวาธรรม อยูไดดวยกัน
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หมดนะ ไมมีคําวาชาติช้ันวรรณะ ประเทศน้ันประเทศน้ี คนเขาคนเรา ไมมี อวัยวะเชื่อม
โยงถึงกันหมด ไดแกความเปนธรรม พิจารณาใหดีนะ 

พระเณรมามากเขาทุกวัน ๆ มาใหดูนะ อยามาเซอ ๆ ซา ๆ  มาแบบแบกสวมแบก
ถานมา มาน่ีก็มาแบกสวมแบกถาน นอนเฝาสวมเฝาถาน ออกไปนี้ก็แบกสวมแบกถานไป
แจกนะ แลวดีไมดีจะวา น่ีไปอยูกับหลวงตาบัวมาแลวนะ จะเอาไปอวดกามนะนั่นนะ ไปอยู
กับหลวงตาบัวมาแลว ไปอวดกาม หลวงตาบัวไมไดอวดกามนะ ไมมี เราบอกเราไมมีส่ิง
เหลาน้ี การปกครองหมูเพื่อนตลอดเกี่ยวของกับโลก ทําประโยชนใหโลก เราจะมีแตธรรม
ลวน ๆ จะไมใหมีกิเลสเขามาแทรกเลย ใหจําเอา ธรรมไปท่ีไหนเย็นท่ีน่ัน ๆ  

พระเณรที่เขามาขอวัตรปฏิบัติใหถือเปนของสําคัญในตัว เราบกพรองขอวัตรปฏิบัติ 
ใครทําแลวก็ตาม เราไมไดทําน่ันคือเราบกพรอง เราเสียหาย ไมสมกับเหตุผลท่ีวาเรามา
ศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย ตรงไหนที่ไมดีงามยังไงใหรีบเรงขวนขวาย เฉพาะการปด
กวาดเช็ดถูที่ไหน ๆ ใหดูใหเรียบรอยทุกอยาง สมํ่าเสมอ มีความพรอมเพรียงสามัคคีกัน 
อยาเห็นแกเขาแกเรา ทานทําแลวเราไมทําก็ได น่ีละตัวกิเลสมันมักเอารัดเอาเปรียบเสมอ 
แลวก็เหยียบตัวเองน้ันแหละ เร่ืองกิเลสแลวเปนอยางน้ัน ใครมาก็ใหตั้งใจศึกษาอบรมทุก
คน ๆ  

ผมแกแลวนะ อุตสาหพยายามแนะนําสั่งสอนทุกอยาง ใหยึดเอา ๆ นะ พระพุทธ
เจาทานสอนพระอานนท ตอนแรกพระอานนทไปทูลอาราธนาใหพระองคทรงพระชนมอยู
เปนเวลายืนนาน ไมอยากจะใหนิพพานงาย ๆ วางั้นเถอะ พระองคภาษาโลกเราก็วาขูเอา
ละซี อานนท จะมาหวังอะไรกับเราอีก นั่นฟงซินะ ทุกสิ่งทุกอยางเราสอนไวหมดไมมีอะไร
เหลือแลว ถาพูดภาษาของเราก็วา เหลือแตโครงกระดูกเราเทาน้ันเอง อรรถธรรมไดสอน
โลกทั่วไปหมดแลว น่ันเห็นไหม จากนั้นก็อนุโลมลงวา พระธรรมและพระวินัยน้ันแลจะ
เปนศาสดาของเธอท้ังหลายแทนเราตถาคต นั่นฟงซ ิ

พระธรรมพระวินัยนั่นคือองคศาสดา ใครไมมีหิริโอตตัปปะ ใครไมมีสํารวมระวัง
ตออรรถตอธรรมตอวินัย น้ันคือผูเหยียบหัวพระพุทธเจาไปตลอดเวลา ผูใดมีหิริโอตตัปปะ 
สํารวมระวัง มีสติมีปญญาพินิจพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมไปตลอด เทากับตามเสด็จพระ
พุทธเจาตลอดเวลา น่ันละทานท้ังหลายหาพระพุทธเจาหาท่ีไหน หากับธรรมกับวินัยนะ ถา
เหยียบยํ่าทําลายธรรมวินัยแลว หมดศาสดา หมดศาสนา ไมมีความหมายอะไรเลย ศาสนา
ไมมี ศาสดาไมม ี เพราะองคศาสดาก็บอกวาคือธรรมวินัย ฟงซิ ถาไดปฏิบัติตามหลักของ
ธรรมวินัยแลวพนทุกขโดยลําดับ เรียกวาเปนศาสดาแทนพระองค ฟงซินะ 
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เอา ใหปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย อยาปลีกอยาแวะ จะพุงถึงที่สุดจุดหมาย
ปลายทางเลยนะ ถาเหยียบยํ่าทําลายพระพุทธเจา เห็นแกความขี้เกียจขี้ครานมักงายออน
แอ น้ีคือเทวทัตมันเหยียบหัวพระพุทธเจาอยูในหัวใจเราน่ันแหละ จําใหดีนะ ไปที่ไหนใหมี
ศาสดา ยืนเดินน่ังนอนใหมีศาสดา คือสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม หิริโอตตัปปธรรม 
ติดตัวอยูเสมอ นี่ชื่อวาเปนผูมีศาสดาตามอารักขา เพราะเรารักษาเราโดยทางธรรมทางวินัย 
ถาไมมีอันนี้แลวจะไปไหนก็ไปเถอะ แหลกหมดแหละศาสนา 

ย่ิงเวลาน้ีเห็นไหมละ พระยิ่งบวชมากขึ้น ๆ พระเราน่ีแหละเปนผูทําลายศาสนา
เวลาน้ี ดูเอาดวยหูดวยตามีทุกคน ไมตําหนิใครนะ พูดบอกทุกคน เพราะพระพุทธเจาเปน
ศาสดาของเราทุกคนที่จะตองสํารวมระวัง ใครผิดพลาดประการใดใหดูตัวเอง พระบวชมา
ในศาสนา ก็คือมาละเวนในส่ิงช่ัวชาลามกท้ังหลาย ใหตั้งใจปฏิบัติตัวเอง ขามเกินน้ีแลว
เหยียบยํ่าทําลายศาสนาโดยตรง ๆ นะ เวลาน้ีมีแตพระหนาดานเณรหนาดานเต็มวัดเต็มวา 
เต็มพระเต็มเณรเรา ดูทุกคนดูหัวใจเราน่ันซิ อยาไปดูคนนั้นไมด ีคนนี้ไมด ี เจาของเปนยัง
ไงใหดูเจาของ ธรรมตองสม่ําเสมอ จําใหดีนะ 

ใครมาอยูที่นี่ก็ใหตั้งใจศึกษาอบรม วัดน้ีผมสงวนมากในเร่ืองจิตตภาวนา ใครมายุง
ไมไดเปนอันขาด เห็นไหมผมทํางานเพื่อโลกเพื่อสงสาร ผมไปรบกวนทานท้ังหลายเม่ือใด 
รักสงวนท่ีสุดเลยคือองคภาวนา นี้แกนของธรรมอยูองคภาวนานะ จึงตองรักสงวนตลอด
เวลา ดูซินี่ใครเขาไปไดเมื่อไร รักสงวนไวหรับพระทานบําเพ็ญธรรมของทานเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เวลาจําเปนท่ีจะเรียกรองขอความชวยเหลือจากกันและกันเปนกาลเปนเวลา ผมก็ขอ 
นอกจากนั้นแลวจะไมไปยุง ใหทําหนาที่ของพระสมบูรณพูนผล หนาที่ของพระคือความ
พากเพียร สติปญญามีอยูทุกอิริยาบถเวนแตหลับเทาน้ัน น้ีคือความเพียรเปนพ้ืนฐาน จาก
นั้นก็เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา 

ใหดูจิตใจเจาของ อยาไปดูที่อื่นนะ ดูคนนั้นไมดีคนนี้ไมด ี คือตัวเจาของตัวมัน
คะนองไปหาดูที่นั่นที่นี่ เจาของตัวคะนองมันไมดูเจาของ ไมดูตัวนี้นะ เอาละวันน้ีพูดเพียง
เทาน้ี ผมก็ไมคอยมีเวลาที่จะอบรมสั่งสอนพระเณร ก็ตองถือเอาเวลาเชนน้ีแหละอบรมส่ัง
สอน เอาเวลาอ่ืนไมคอยไดนะ ยุงตลอดเวลา เพ่ือประโยชนแกโลกสงสารน้ันแหละ ทีน้ีให
พร 

หลังจังหัน 

 สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๖ ทองคําได ๓ บาท ๘๔ สตางค ดอลลารได ๑๒๐ 
ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๕,๕๕๙ กิโลคร่ึง ดอลลารมอบเขาแลว ๗ ลาน ๒ 
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แสนดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวได ๓๙ กิโล ๖๓ บาท ๓๕ สตางค ดอลลารได 
๖๖,๐๗๒ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ๕,๕๙๙ กิโล ดอลลารที่ไดแลว ๗,๒๖๖,
๐๗๒ ดอลล 

วันท่ี ๑๐ นี้ก็จะไดลงไปจันท แลวก็ไปเมืองชล มาราชบุรี แลวเขาสวนแสงธรรม ไป
ลพบุรี นครนายก แลวก็ศาลายา นครปฐม เปนวาระสุดทายถึงจะไดกลับมา ดูจะเปน ๑๒-
๑๓ วันนะไปคราวน้ี พระทางนี้ก็จะไปจันทหลายองคอยูนะ พระกรรมฐานทานจะไป
ปรึกษาหารือกันอะไร ๆ เราก็ไมรู สวนมากก็ลงในทองคํา ดูจะเปนระยะเดียวกันกับท่ีเรา
ไปจันทน่ันแหละ นี่ตาหมูมาเห็นอยูตะกี้นี้ฉันจังหัน นี่ก็เปนคนจันท มาอยูน่ีหลายปแลวไป
อยูท่ีนาแหว ทานก็ทนทาน อดทนด ีเหมาะสมกับสถานท่ีน่ัน สงัดดีมากเราไปดูแลว ทานก็
อยูมาไดหลายปแลว วันน้ีทานก็จะลงไปโนนแหละ ไปจันท ดูจะไปหลายองคอยู  

ทางจันทบุรีก็ทานฟกนะสําคัญ เปนหลักใหญมากทีเดียว ทั้งพระทั้งประชาชนทาง
น้ัน ทานฟกเปนกําลังสําคัญทั้งหัวคิดอานไตรตรองตาง ๆ ทั้งอยางอื่น ๆ ว่ิงเตนขวนขวาย 
ทานฟกเปนหลักใหญทางโนน ตอจากน้ันก็เรียง ๆ เคียงขางกันไป แตทานฟกเปนหัวหนา
ใหญ เทศนคราวท่ีแลว ๒ คร้ังไดคราวน้ันต้ัง ๕๐ กวากิโลฯ มันกวากี่กิโลไมรูนะ ไมใชนอย 
ๆ นะ ที่จันทไดทองตั้ง ๕๐ กวา มันกวาเทาไร ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ดูเหมือน ๔๕ กิโล ของหา
งายเม่ือไหร ทานยังอุตสาหขวนขวายหามาได ทานฟกเปนกําลังสําคัญ ติดตอสื่อสารกับ
ประชาชน ศรัทธาท้ังหลายแถวน้ันรวมหัวกันมาไดถึง ๕๐ กวา มัน ๕๓ หรือเทาไรเราลืม
เสีย ๕๐ กวาแนแลว ทองคํานํ้าหนัก ๕๐ กวากิโล ครั้งที่ ๒ นี้ก็ดูเหมือน ๔๕ กิโล ของเลน
เมื่อไร  

นี่ทานจะไปปรึกษากันอะไรก็ไมรู เห็นพระทางนี้ก็จะไป ตาหมูก็ไป มาแลวจากนา
แหว ไปจันท ก็เห็นใจทานพระก็ดี ทานก็อุตสาหออกมาชวยชาติบานเมือง ที่มีความทุกข
จนขนแคน จึงไดวาละซ ิก็พอดีแลวถูกตองแลว เมตตาถาไมชวยในเวลาจําเปนอยางน้ี จะ
ชวยเวลาไหน หรือตายแลวคอยไป กุสลา ธมฺมา กลวยหอมเขามากินนาอยางน้ันเหรอ น้ัน 
มันเมตตาอะไรนั่น เราวา ก็ตองชวยเวลาตะเกียกตะกายอยูอยางนี้ซ ิ ประเทศไทยเราท่ัว
ประเทศน้ี พระองคไหนที่มาบวชไมมีพอมีแมมีเหรอ พอแมของพระเต็มทั่วประเทศไทย 
อยูทุกแหงทุกหนเห็นพอเห็นแมจะลมจะจม ตลอดโคตรแซทั้งหลายของพระของเณรแตละ
องค ๆ มีโคตรมีแซน่ีนะ จะลมจะจมอยูทั่วประเทศไทย ทําไมลูกพอแมเลี้ยงมาแทบเปน
แทบตายดวยกันทุกคน ทุกคนพอแมตัดคอรอง ๆ ทั้งนั้น ทุกขลําบากขนาดไหนไมวาคนมี
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คนจนตัดคอรอง คนจนนี้ที่หนักมากที่สุด เจาของไมไดกินใหลูกกินก็พอใจ วาบอยกลาง
เรือนมันเลยน้ันไปอีกนะ พอแมของลูกแตละคน ๆ ตัดคอรองใหลูก  

ทีนี้ลูกพอเติบโตขึ้นมาก็ไดออกมาบวช พอแมมีความยินดีใหบวช เวลาบวชแลว
เปนเวลาจําเปนเชนเวลาน้ี บานเมืองทั่วประเทศไทย พอแมของพระทั้งนั้นเต็มทั่วประเทศ
ไทย พระแตละองค ๆ มีพอมีแม แลวยังมีโคตรมีแซไปอีกเขาใจไหม แลวพระก็จะจมกัน
ไปหมดนี่ แลวทําไมพระจะใจจืดใจดําน้ําขุนไมมองดูพอดูแมมีอยางเหรอ เพราะฉะนั้นถึง
วาถาไมเมตตาเวลาจนตรอกจนมุม ฝายหนึ่งจนตรอกจนมุมนี้จะไปเมตตาตอนไหนเวลา
ไหน น่ันซี 

นี่ละที่พระทานอุตสาหพยายามดีดดิ้น ทั้ง ๆ ที่ทานอยูในปาทานสนใจกับอะไร มุง
อรรถมุงธรรมลวน ๆ พอแมเหมือนทานไมมี องคไหน ๆ มาก็มาอาศัยครูอาจารยเปนพอ
เปนแม ธรรมวินัยเปนศาสดาเอกครอบศีรษะอยูตลอดเวลา สวนบุญสวนกุศลก็กระจายถึง
พอถึงแม แตองคพระเองทานจะไปเกี่ยวของกับพอกับแม ทานไมคอยไปงาย ๆ แหละ เขา
แตปาแตเขา ๆ อยูอยางนั้น ประหนึ่งวาพระเหลานี้ไมมีพอมีแมนะ ทีน้ีเวลาจนตรอกจนมุม
มันกระเทือนไปถึงพอถึงแม ถึงโคตรถึงวงศของพระแตละองค ๆ ทั่วประเทศไทย แลว
พระเหลาน้ีท่ีพอแมเล้ียงมาแทบเปนแทบตาย เวลาพอแมจนตรอกจนมุมนี ้ ไมดูแลพอแม
จะไมใจจืดใจดําย่ิงกวาสัตวท้ังหลายไปแลวเหรอ น่ีเราเปนพระแท ๆ เปนคนแลวยังไมแลว 
ยังเปนพระอีก พระตองเปนผูมีอรรถมีธรรม มีความเมตตาสงสาร ถาไมมีเวลาน้ีจะมีเวลา
ไหน เอา ลองวากันดูซินะ มองเห็นคนตกน้ําสัตวตกน้ํานี้เขายังโดดลงไปชวยวาไง นี้พอแม
ของตัวเพื่อนฝูงของตัวทั่วประเทศไทยตกลงในความลมจม ปอมแปม ๆ แลวใจดํานํ้าขุน
ปงอยูสบาย ๆ มีอยางเหรอ พิจารณาซิ  

นี่ละที่ทานวาเมตตาเห็นประจักษในชาติไทยของเรา เห็นนํ้าใจพระท่ีมีเมตตาตอโลก
สงสาร ทานไมไดเอาอะไรนะ ที่ทานดีดทานดิ้นอยูอยางนั้นทานเอาอะไรที่ไหน ทานชวย
สงเคราะหสงหา ชวยลากชวยเข็นข้ึนน่ันเอง เราน่ีเห็นใจพระ ดังที่พระพุทธเจาทรงแสดงวา 
มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาทรงมีพระมหาเมตตากรุณาธิคุณแก
โลกมากมาย และทําประโยชนแกโลกนี้หาประมาณไมได ไมมีใครเสมอเหมือน นี่องค
ศาสดามีพระเมตตาลนพน ทําประโยชนใหโลกจนหาประมาณไมได ลูกศิษยตถาคตจะใจ
ดํานํ้าขุน มันก็เปนลูกศิษยแบบเทวทัตละซิ ไมไดมองดูครูดูอาจารย ไมไดมองดูพอดูแมดู
เพื่อนดูฝูงที่กําลังไดรับความลําบากยากเย็นเข็ญใจ 
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ก็มีคราวน้ีเปนคราวจําเปน ก็ทุกคนจะไดเห็นใจกันในเวลาจําเปน คนเราถาเวลา
จําเปนไมเห็นใจกันแลวไมมีความหมาย คนคนน้ันไมควรคบจนกระท่ังวันตายเลยนะ 
ถาถึงไหนถึงกันแลวคบกันไดจนกระทั่งวันตาย ไมตองไปถามหาเปนญาติเปนมิตรอยู
บานใดเมืองใดแหละ นํ้าใจแสดงตอกันน้ันแหละ คือนํ้าใจความเปนธรรมลวน ๆ เย็น
ไปหมดเลย คบกันจนกระท่ังวันตายไมมีลืมแหละ น่ีแหละอํานาจแหงความเมตตาเปน
ของเลนเมื่อไร 

นี่พระทานก็จะไปทางโนนกันเยอะอยูนะ อยางเราไปเม่ือวานน้ีไปบานนายูง วัดนา
คํานอย ไปถามถึงเรื่องการจายเงินที่จะทํากําแพง น่ีเราจะไปจันทแลวนะ ไปหลายวัน แลว
จะจายตอนไหน เราจะรีบจายเสียตอนน้ีเราบอก เราไปมันก็เสียเวลานานถาเขาตองการเร็ว
เราก็จะไดจัดใหเสียเด๋ียวน้ี โอย.ยัง เวลาน้ียังไมเสร็จ ก็ตกลงวาเรากลับมาจากจันทถึงจะ
พิจารณาทีหลัง สวนทางเรือนจําลาดยาวจะโอนไปใหวันน้ี เม่ือวานน้ีโอนไปทางภาคใตทาง
โนน คือตอนเราอยูน้ีเราตองรีบทําใหเสร็จ พอไปแลวทีนี้ขาดไปเลยนะ จนกระท่ังเรากลับ
มา ดวยเหตุน้ีเองเราจะไปไหนตองเคลียรใหเรียบรอย ๆ เสียกอนแลวคอยกาวเดิน เม่ือ
วานน้ีก็ว่ิงไปโนน กลัวจะเสียเวลํ่าเวลาถาหากมันจําเปน 

สวนเคร่ืองมือแพทยท่ีเขาเคยกับเราแลวก็ไมมีปญหาอะไรแหละ ถึงจะรอเราก็ไดอยู
ไมเปนไร แตธรรมดาเราไมอยากใหรอ พอถึงเราจะจายปุบ ๆ ถาอันไหนไมทันเราไปแลว
เขามาทีหลังก็ไมเปนไรละอันนี้ เขาก็รอไดไมมีปญหาอะไร เพราะเขารูนิสัยของวัดน้ีแลว น่ี
เห็นไหมบรรดาบริษัทตาง ๆ ในกรุงเทพฯ เขาพูดเปนเสียงเดียวกันเลย ฟงซินะ หลวงตา
คดโกงที่ไหนมีไหม น่ีเขายกยอสรรเสริญเองของเขานะ เราไมไดไปขอคําสรรเสริญเขา
แหละ ถาหากวาเปนวัดปาบานตาดเอาเลย นูนนะ ฟงซิ เช่ือ ๑๒๐% เขาบอกอยางน้ันนะ 
อยาวาแตรอยเปอรเซ็นตเลย เช่ือ ๑๒๐% วัดปาบานตาดถาไดติดตอทางไหน เฉพาะอยาง
ยิ่งก็คือเครื่องมือแพทยนี่ละมาก เขาไปในบริษัทตาง ๆ ถาเปนวัดปาบานตาดแลวลงใจทัน
ที ปงปงเลยเทียว เรียกวาตายใจ เปนอยางน้ันนะ เราเคยทําใหใครเสียเสนใจท่ีไหน เรา
บอกเราไมมี นอกจากใหเปนที่ยิ้มแยมแจมใสตอกัน อยางท่ีวาน่ีแหละ เครื่องมือแพทย
บริษัทไหนก็ตามในกรุงเทพนี้ พูดเปนเสียงเดียวกันหมด เขาถึงกันนี่นะ บอกวาเขาเชื่อรอย
เปอรเซ็นตเขาวาอยางน้ันเลย ถาเปนวัดปาบานตาด เอาเลย เปนอยางน้ันนะ  

ต้ังแตเขาจะลดราคาเรายังไมเอาฟงซินะ เขาขายเขาก็หวังผลประโยชนของเขา เรา
ซื้อก็มาผลประโยชนอยางหนึ่ง ผลประโยชนตอผลประโยชน เอา อยาไปกินกันเราบอก
อยางนี้ อยางน้ันนะเรา แลวไหนจะมาเอาของพี่นองทั้งหลายเขามาในพุงอยางที่เขาโฆษณา
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โจมตีเราอยูโนน มันเปนไปไดไหมพิจารณาซิ มันสักกี่ลาน ไอพันลานเราไมอยากพูดท่ีเรา
ชวยโลกนี่ ไอพันลานเราไมอยากพูด ถาวาเปนหม่ืนลานไปโนน เออ วาง้ันนะ เพราะมัน
ทั่วประเทศจริง ๆ น่ีนะ ก็เงินตกมาน้ีมันไมไปไหน ออกหมดเลยฟงซินะ เราไมไดเก็บ
ไว อะไร ๆ เพื่อผูใด อยางท่ีเคยมีเคยเปนมาวาเปนญาติเปนวงศเปนอะไร ๆ นี้ไปทะนุ
ถนอมบํารุงโคตรวงศ ญาติวงศตัวเองเราไมม ี ฟงซินะ เราไมมีญาติมีวงศ ญาติของเราทั่ว
แผนดินทั่วโลกธาต ุเราจะทําอยางนั้นไมได 

เห็นไหมธรรมเปนอยางน้ีนะ เราเอาจริงเอาจังมากทุกอยางไมมีคําวาใกลวาไกล มี
แตคําเชื่อถือกันแลว คนไหนที่ควรเชื่อถือแลวก็เอามาใชกัน ถึงไหนถึงกัน ๆ ไปเลย มาทํา
ใหเสียเสนใจหนหน่ึงคอขาดไปเลย เปนอยางน้ีนะเรา กับคนไหนก็ตาม ย่ิงกับเราดวยแลว
ย่ิงหนักนะ ถาลงไดตั้งลงตรงไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย ตายก็ยอมไปเลยโนนนะ เจาของตั้ง
ลงไปเรียบรอยแลว เจาของยังแกไมได ไดตั้งอยางไรลงไปแลวเปนที่แนนอนแลวอยางนี้นะ 
ลงใจกึ๊กแลวจะไปแกไมไดนะ ถาเหตุผลไมเหนือกวาน้ี เจาของมีเหตุผลเหนือกวาน้ี เอา 
แกได ถาไมเหนือแกไมได เราทําขนาดน้ันนะ เพราะฉะนั้นทุกอยางถึงเด็ดขาด ๆ ๆ ถาลง
วาไดพิจารณาเปนธรรมเรียบรอยแลวพุงเลยขาดสะบ้ันไปเลย รอไมไดเลย เปนอยางน้ัน
เราทํา 

นี่พูดถึงเรื่องเมตตาธรรม ทานก็อุตสาหทานอยูในปาในเขา ทานไปยุงอะไรกับเงิน
กับทอง พระกรรมฐานทานไมยุงละกับเงินกับทอง แตเวลาน้ีเปนยังไง เห็นไหมยุงแตกับ
เงินฟาดกับทองคําเสียดวยนะเด๋ียวน้ีเห็นไหมละ พระเลยรอนเปนไฟไปตามๆ กันหมด 
เห็นอาจารยเปนหัวหนารอน ลูกศิษยลูกหาก็รอนหมดเพราะสงสารหลวงตาเฒาแกชราแลว
ยังบึกยังบึน แนะเห็นไหมละ ทานก็ยังสงสารอาจารยของทานพระท้ังหลาย ฟงซิ อุตสาห
พยายามอยูที่ไหนก็ชวยกันมา คนละเล็กละนอยเร่ือย ๆ มา นี่ละความเมตตา ความชวย
เหลือซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน ก็เห็นอยางน้ีจึงเรียกวาธรรม ใจดําน้ําขุนไมใช
ธรรม ธรรมไมใชอยางนั้น ถึงไหนถึงกัน ๆ พอพูดอยางนี้แลวก็พอใหระลึกไดเดี๋ยวนี ้ ผัว
กับเมียไปทํางานภาคกลาง คร้ันไปทํางานแลวเปนไขมาจากโนน ตัวสั่นเดินงก ๆ งัน ๆ มา 
ผัวกับเมียมาหากุฏิเรา  

(ทานมีรมขาด ๆ อะไรบางไหม ผูชายน้ีเขาปวยเปนไขมาตามทาง เดินงก ๆ งัน ๆ 
มาอยางนี้ ไมทราบวาจะถึงบานหรือไมถึง) วาอยางน้ัน  

หนาวก็เปนหนาฝนเสียดวยนะ 
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โห ไมมีละรมขาดมีแตรมด ีๆ น่ีแหละ ก็ไปควาเอามาเลย รมอันนั้นยังไมไดใชนะ
น่ัน มีแตมากางทดลองดู เอามาจากเชียงใหม เปนรมที่หนึ่งของเชียงใหม รมด ีๆ เอามา
ให 

(โอย.มันสวยมันงามมันดีเกินไป) 
โอย.นี่ละมันพอดีแลว ๆ จึงเอามาให รมขาดเอาไปใชอะไร รมไมขาดนี้มันพอดี

อยางนี้ละ เอา ยังไมอยากเอานะ เขายังไมอยากเอา เอา เอาใหเลย เราก็เลยไมลืมนะ เอา
รมแลวยังมองดูหนา เอาไปเราวาอยางน้ันนะ  

(โอย.ทานก็มีคันเดียว) 
คันเดียวก็หาได เราไมเจ็บไมไขอะไรนี ่เราไดท้ังน้ันแหละ ไปเอาไป เขาก็เลยเอาไป 

มองหนาเราแลวมองทั้งผัวทั้งเมีย เราไมลืมนะ  
น่ีละความเมตตาเห็นไหม เราดี ๆ อยูน่ีเราเปนอะไร กุฏิก็ม ีที่พักก็ม ี บิณฑบาตก็

สมบูรณพูนผลอยู เขาจะเปนจะตายตัวส่ันงก ๆ งัน ๆ มา จนกระท่ังวาน่ีจะไปถึงบานหรือ
ไมถึงก็ไมรูแหละวางั้น เพราะฝนก็ตกแลวเปนไขอะไรตัวสั่นงก ๆ งัน ๆ มองดูก็อยางวาละ 
นาวิตกดวยเหมือนกัน ก็เลยไดใหรม เราก็มีรมคันเดียวเทาน้ัน ผาเราก็ไมม ีถามีใหอีกนะ
น่ันนะ แตมันไมมี เราพูดถึงเรื่องความเมตตามันหากเปนของมันเองแหละ  

เราก็พยายามท่ีจะชวยใหเต็มกําลัง ชาติไทยของเราคราวน้ีเปนคราวท่ีเด็ดเหมือน
กันนะ เด็ดเคียงขางกันไปกับเราเด็ดเราดังท่ีวาน้ี เด็ดแกงหมอใหญก็เด็ดอีกแบบหนึ่ง แกง
หมอใหญยกมันก็หนักมันก็ชากวากัน แตยังไงก็ตามความเด็ดยังมีอยูในนั้น จะเอาใหได ๆ 
อยูอยางนั้น จึงใหพี่นองทั้งหลายรวมมือรวมใจกันใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหชาติไทยของเรา
ไดเชิดขึ้นมาตามความมุงหมายของคนทั้งชาต ิ ที่อยากจะใหชาติของเราขึ้นจากความลมจม 
คือความจะจมลงในทะเลหลวงเพราะความจนน้ันเอง นี่ละคอยฟนขึ้นมา ๆ 

คงไมนานละคราวน้ีคิดวาทองคําจะเร็วกวาปรกติอยู เราเองซ่ึงเปนหัวหนาเราก็เรง
แลวเวลาน้ี ติดเครื่องแลวนะติดเครื่องแลว ใสจุดที่หมายทองคําใหไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน จอ
อยูแลวแหละ เรงใสน้ันแลว สวนดอลลารยังไงเราก็แนใจกับมันแลวแหละ มันเคียงขางกัน
ไป ดอลลารอาจจะไดมากกวาทองคํา อาจจะไดกวา ๑๐ ลานก็ไดเราคิดวา เพราะวาทองคํา
นํ้าหนักมันมากราคาก็แพงดวย มันจึงเดินหนา เดินหนาหนักดวย สวนดอลลารเคียงขาง
กันไป น่ีแหละใหชวยกันอยางน้ีแหละเรา ความพรอมเพรียงสามัคคีเปนเนื้อหนังอัน
สมบูรณแบบในชาติไทยของเรา อยาคนหนึ่งทําคนหนึ่งถอย คนหน่ึงกาวหนาคนหน่ึงถอย
กลับไมไดนะ ขาดความสามัคคีแลวเมืองไทยเราลมเหลวได ใหฟงเสียงหัวหนา หัวหนาน้ีก็



 ๙ 

ไดเอาธรรมพระพุทธเจา อยางหลวงตาเปนหัวหนาพ่ีนองท้ังหลายน้ี เอาธรรมมากางเลยนะ 
จะทําอะไร ๆ นี้เอาธรรมออกกางเลยเทียว  

เพราะฉะน้ันจึงวาขอใหฟงหัวหนา คือศาสดาองคเอกนั้นละหัวหนา เรานําธรรม
พระพุทธเจามาพาพี่นองทั้งหลายกาวเดิน ทุกบทบาทจะเดินไปตามธรรมลวน ๆ ไมใหมี
เร่ืองของกิเลสขาศึกศัตรูท้ังหลายน้ีเขามาเหยียบยํ่าทําลายได ใหตางคนตางมีความพรอม
เพรียงสามัคคีกัน อยาคนน้ันทําคนน้ีไมทํา คนน้ันทําคนน้ีคัดคนน้ีคาน คนน้ันจุดคนน้ีเผา 
คนน้ันเตะ คนน้ีถีบคนน้ันยัน น่ีเรียกวาเน้ือราย เน้ือรายในสังคม เนื้อรายถาในเมืองไทย
เรา ก็เรียกวาเน้ือรายในเมืองไทยเรา  

คนประเภทน้ีเปนคนประเภทท่ีวาเน้ือราย เน้ือรายเปนยังไง อวัยวะของเราน้ีรัก
สงวนทุกสัดทุกสวนไมมีอะไรยิ่งหยอนกวากัน แตเวลามันเกิดบาดแผลข้ึนมาในเน้ือจน
กลายเปนเน้ือรายแลว รักษาไมหายแลวทํายังไง ตองตัด น่ันเห็นไหมละ มันเปนเน้ือราย
แลว ถึงจะรักขนาดไหนรักเพื่อทําลายสวนใหญ คืออวัยวะ ตลอดชีวิตจิตใจเราจะพังลงไป
เพราะเน้ือรายช้ินน้ีแหละ ตองตัดออก เชน อยูในนิ้วมือก็ตองตัดนิ้วมือออก เน้ือรายขาด
ออกไปแลว สวนดีก็บํารุงรักษากันไป ก็หายกันไป  

แตน้ีคนประเภทท่ีทําลายแตชาติบานเมือง หาคัดหาคานตานทานไมมีเหตุมีผล ไม
มีหลักมีเกณฑ ไมมีขอแนะนําใหคนอื่นไดรับคติเครื่องเตือนใจพอเปนประโยชนแกชาติ
บานเมือง คือสวนรวมอันใหญหลวงบางอยางน้ี มีต้ังแตคัดคานตานทานทําลายเผาจุดที
เดียวอยางน้ี เรียกวาคนประเภทเน้ือรายคนประเภทน้ี ถาเปนอยูในอวัยวะของเขา เขาตัด
ทิ้งแลว อันนี้มันอยูในเมืองไทยเราก็ใหพี่นองทั้งหลายพิจารณาเอา คนเราทุกคน ๆ อยาทํา
ตัวใหเปนประเภทเน้ือรายตอชาติบานเมืองนะ ถาทําตัวใหเปนประเภทเน้ือรายตอชาติบาน
เมือง บานเมืองนี้จมไปหมดเลยไมมีเหลือ  

เนื้อรายอันไหนไมดีตัดออก คนไหนไมด ี เอา แนะนําส่ังสอน ดุดาวากลาวใหดี ถา
ไมดีก็เขี่ยออกเลยจากเนื้อที่ดีทั้งหลายซึ่งมีคุณมหาศาล อยาใหฉิบหายวางปวงไปกับเน้ือ
รายช้ินเล็ก ๆ น้ีเลย น่ีคนประเภทเน้ือรายเปนอยางน้ีแหละ ไมยอมฟงเสียงใคร มีตั้งแตจะ
ทําลายถายเดียว ๆ ดวยทิฐิมานะ ดวยความหนาดานของตัวเองท่ีวาหนาท่ีสุด จนกลายเปน
บุคคลประเภทเน้ือราย ไมไดเปนบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป เปนบุคคลเน้ือรายทําลายสังคม 
ทําลายสวนรวม ถาอยูอยางในเมืองก็ทําลายเมือง ทําลายประเทศไดคนประเภทเน้ือราย ให
ระวังตัวทุกคนอยาใหเปนประเภทเน้ือรายนะ มันจะทําลายทั้งตัวเองและผูอื่นใหแหลก
เหลวไปหมด อันน้ีเปนสําคัญมากบุคคลประเภทเน้ือราย จะเปนบุคคลก็ตามเปนคณะก็



 ๑๐ 

ตามเปนพรรคเปนพวกไหน เปนพรรคเปนพวกเน้ือรายทําลายสวนใหญใหเสียไปไดท้ังน้ัน 
อยาใหเปนอยางน้ี  

แลวอยาส่ังสอนผูใดในประเภทเน้ือราย ใหปดออก ๆ ใหสั่งสมแตคุณงามความดี
เขามาใสตัวของเรา แลวตางคนตางฟงเสียงหัวหนา บานเมืองก็มีหัวหนา แลวทางศาสนาก็
มีหัวหนาใหฟงเสียง เราอยาบึกอยาบึนเอาตามทิฐิมานะของเรา ซึ่งจะทําความลมจมแกตน
และสวนรวมน้ันแหละ เปนอยางอื่นไปไมได ถาลงไปขัดสวนดีแลวตองเสียไปหมด คน
ประเภทเน้ือรายน้ีขัดต้ังแตสวนท่ีดี เขาทําดีแลวไปเหยียบยํ่าทําลาย ไปเตะไปถีบไปยันไป
จุดไปเผา ทําทุกอยางที่จะใหของดีฉิบหายไปเสีย ประเภทน้ีเรียกวาประเภทเน้ือราย อยาง
รายแรงมาก อยาใหมีในเมืองไทยเรา เรียกวาเลวสุดยอดแลวนะ ใหพากันจํานะ ตางคน
ตางทําตัวอยาเปนเน้ือรายตอผูใดก็ตาม  

การประพฤติตัวอะไรที่มันไมดีก็เปนเนื้อรายแกตัวเอง ใหหักใหหาม เอาธรรมมา
เปนโอสถเปนยารักษา ความประพฤติอันใดไมดีใหหักใหหาม แกไขดัดแปลงทําความดีเขา
ไป กลบกันลางกันชะลางกันไปเรื่อย ๆ เนื้อรายในตัวเองก็จะคอยจางไป ความไมดีทั้ง
หลายเปนเน้ือรายสําหรับเรา เราหาความดีเขาไปกลบมัน เขาไปชําระลางมัน ก็กลายเปน
ของดีขึ้นมา ๆ แลวในสังคมใดก็ใหตางคนตางส่ังสมตัวใหเปนท่ีแนนหนาม่ันคง ใหเปนท่ี
ไวใจซึ่งกันและกันได อยาเปนประเภทเน้ือรายเขาหาใครไมได เขากับใครไมไดประเภท
เน้ือราย น่ีละพากันจําเอานะ วันน้ีเทศนเพียงเทาน้ีแหละ ตอไปนี้จะใหศีลใหพร  
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