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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ทุกคนเปนญาติกัน 
 

กอนจังหัน 

แมวมาอีกแลว จึงไดบอกพระใหจับเอา อึกทึกละตอไปนี้ ดาง ขาว เหลือง ไป
เจอเอากุฏิทานสุดใจดึกๆ เราไปเที่ยวดูขางในไปเจอเอา โธ มาอีกแลวยักษพวกหนู 
สัตว คืออันนี้มันไมไดขึน้อยูกับความหิวนะ มันขึ้นอยูกับความเห็น เห็นแลวกัดเลยๆ 
พอมองเห็นปบดอมเขาใสเลย หิวไมหิวไมสําคัญ เปนอยางน้ันละ 

พระใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติทุกองคนะ ใหเรงความพากเพียร เร่ืองความ
พากเพียรนี้อยูกับสต ิ ทานทั้งหลายอยาลืมนะ สตนิี่ตั้งเปนพื้นฐาน ตั้งไดดวย 
เจริญรุงเรืองขึ้นเรื่อยๆ ดวยอํานาจของสติหนุนตลอด กิเลสจะขึ้นไมไดถาสติติดแนบ
อยูแลว กิเลสจะมากขนาดไหนมันก็ขึ้นไมได สติทับไวๆ ถาเผลอเมื่อไรแย็บออกเลย 
นั่นละแย็บออกไปเอาไฟมาเผาเราแลว ดูหัวใจเจาของดูอยางน้ันไมผิด นี่ดมูาแลวจึงมา
สอนหมูเพื่อน ใครสติดีกิเลสจะไมออกเพนพานและไมนําฟนนําไฟมาเผาเจาของ พา
กันตั้งใจใหด ี

งานการภายนอกเรียกวาพรอมมาโดยลําดับ ดีมาโดยลําดับ เปนไปดวยความ
พรอมเพรียงสามัคคีทุกอยาง รูจักกฎระเบียบภายนอกภายในของตน ภายนอกก็คือขอ
วัตรปฏิบัติที่เกี่ยวกับหมูกับเพื่อนกับอะไร ทําอะไรทําใหเรียบรอย ถาทําดวยความมีสติ
และปญญาสอดแทรกอยูในนั้นจะเรียบรอยๆ ถาไมมีสติ เลอะเทอะไปหมดนะ ดูงานดู
การนี้ดูเขาไปหาความโงความฉลาด ความโงคือสติไมมี เมือ่สติไมมตีั้งตัวไมได ความรู
นี้จะกระจายไปหมด และออกไปใหกิเลสถลุงเอาหมด ถาสติมีแลว ความคิดความปรุง 
หนาที่การงานอะไรจะเรียบรอยๆ ทําอะไรดวยความเจาะจงๆ ดวยสติๆ จําใหดี 

อดไมไดนะที่เกี่ยวของกบัผม ผมจึงไมใหใครเขาไปเกี่ยวของในกุฏิผมนะ เขาไป
แลวมันหากเห็น ส่ิงที่จะขวางตาขวางใจออกมาจากความโงของพระนั่น ที่วามาแกกิเลส
มาแกยังไง มองเห็นสิ่งที่ทําเอาไวๆ มีตั้งแตเร่ืองของกิเลส เร่ืองความเซอซา กิเลส
เหยียบหัวพระ มาแสดงกิริยาเอาไวในหนาที่การงานที่เกี่ยวของกับกุฏิผม ผมจึงไมให
เขาไปนะ ผมอยูคนเดียวผมสะดวก ไมมอีะไรแสลงหูแสลงตา คนนั้นเขาไปคนนี้เขาไป 
เอาแตเร่ืองเกงๆ กางๆ เขาไป มีแตเร่ืองกิเลส นี่พูดใหชัดเจนเสียเลย 

ผมอยูกับหมูเพื่อนเหมือนวาหลับตาอยูนะ ผมไมไดอวด เหมือนหลับหูหลับตา 
เหมือนไมไดยินไดฟง เฉย ถามากตอมากก็ วากเสียทีหนึ่งๆ เราอยูคนเดียวเราพอดีๆ  
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ตลอด ถามีใครเขาไปเกี่ยวของแสดงความฉลาดใหเห็นมันไมคอยม ี มันมีแตความ
เกงกางๆ ตามนิสัยของตัวเองที่มกีิเลสฝงจมภายในนั้นแหละออกมาแสดงใหเห็นในขอ
วัตรปฏิบัติทุกอยาง ทานทั้งหลายใหดูหัวใจตัวเองนะ กิริยาแสดงออกมาภายนอกจะ
ออกมาจากหัวใจ นี่ละธรรมะพระพุทธเจาละเอียดไหม ละเอียดขนาดนั้นละ ใครไมเคย
เรียนธรรม เรียนตั้งแตกิเลส จบนั้นจบนี้จบมาสักเทาไรก็มีแตคลังกิเลสเต็มหัวใจ ครั้น
เอามาแลวกิเลสพอง เอาไฟเผากันทั่วโลกดินแดน มีแตพวกที่เรียนมากๆ กิเลสเต็ม
หัวใจ มันเรียนหาอะไร 

แผลงฤทธิอ์อกมากม็ีแตเร่ืองกิเลสแผลงฤทธิ์ ธรรมไมไดแผลงฤทธิ์ ถาลงธรรม
แผลงฤทธิ ์โลกน้ีจะมีความสงบรมเย็น ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน ความรูของ
พระพุทธเจาเปนความรูที่ส้ินจากกิเลสแลว ความรูของเรานี้เปนความรูแหงคลังกิเลส 
จะเอาไปแขงพระพุทธเจาไดยังไง แขงไมได อยาแขง อยาอวดดีอวดเดน เวลานี้กําลัง
กิเลสอวดดีอวดเดน ในเมืองไทยชาวพุทธเรานี้แหละกิเลสอวดดีอวดเดนกวาอรรถกวา
ธรรม เห็นธรรมเปนผาขี้ร้ิว เหยียบไปเหยียบมาอยูอยางน้ัน เห็นกิเลสเปนทองคําทั้ง
แทงเอามาเทิดหัวเจาของ โปะหัวเจาของ มันมีแตกองขี้ทัง้น้ัน ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง พา
กันพิจารณาใหดีนะ 

พูดจริงๆ เราไมไดพดูดถููกโลก เราดูละเอียดลออมาก เราจึงบอกวาเรียนโลกจบ
แลว เรียนธรรมก็จบ เรียนโลกจบแลวคือวาไมติดทั้งหมด ในสามแดนโลกธาตุไมมี
อะไรเขามาติดใจ เรียนรูมัน ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ธรรมก็พอตัวแลว พอตลอดเวลา 
จึงเรียกวาบรมสุขก็อยูทีน่ั่น นิพพานเที่ยง เที่ยงอยูทีไ่หน ใหเรียนตามหลักธรรม
พระพุทธเจาที่สอน ศาสดาองคเอกเทานั้นๆ ที่มาสอนโลก ไมไดหลุดลอดออกมาจาก
กิเลสตัณหาทั้งหลายใหมีความสุขความเจริญ จนกระทั่งถงึนิพพานไดคือคําสอนของ
พระพุทธเจาเทานั้น อยาเอาอะไรมาอวดพระพุทธเจา นี่เปนความรูของทานผูส้ินกิเลส 
ความรูของทานผูเปนบรมสุขภายในใจ ไมมีทกุขแมเม็ดหนิเม็ดทรายในพระพุทธเจา 
พระอรหันตทาน นั่นละทานเอาธรรมอันนั้นมาสอนพวกเราที่เปนกองทกุขเปนฟนเปน
ไฟเต็มอยูในหัวใจทุกคนๆ  

อยาอวดดีนะ กิเลสมันชอบอวดดีเสมอๆ ทัง้ๆ ที่มันเลวที่สุด อวดดเีทาไรยิ่ง
เลวๆ คือกิเลสอวดดี มนัไมมีดี อวดออกไปก็เปนเรื่องกิเลส ออกไปมนัก็เลว อวดมาก
เทาไรยิ่งเลว..กิเลส ถาธรรมทานไมอวด มันเปนอยูภายในจิตใจนั่นแหละ พากันตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัตินะ อยาเรๆ รอนๆ ทําอะไรใหมีสติติดตัวๆ จําใหดีคํานี้ สติออกมาจาก
ใจ งานการอะไรก็ตามจะเรียบรอยๆ ถาสติจับๆ ปญญาจะแทรกเขาๆ ถาไมมีสติ 
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ปญญากาวเดินไมไดนะ เปนความเซอซาไปหมด ถาสตจิับเกาะติดเปนหลักไวแลว 
ปญญาจะแย็บๆ ออกพอเปนที่เขาใจ 

ผมก็ไมคอยไดอบรมพระ ทานทั้งหลายดูศาสนาที่เลิศเลอขนาดไหน ดูกิเลสมัน
เลวขนาดไหน ใหดูที่หัวใจเจาของนะ มันดีดมันดิน้ตลอดเวลา ทุกวันนี้และตลอดมานี้มี
แตกิเลสดีดดิ้นบนหัวใจพระปฏิบัติเรานะ พระอื่นๆ เราไมวาแหละ พระปฏิบัตินี่ พระ
วัดปาบานตาดนี่มันเลวที่สุดนะ ไปที่ไหนเห็นพระเห็นเณรมีแตเซอๆ ซาๆ  คงจะเปน
เพราะหลวงตาคืออาจารยมันพาเซอนั่นแหละ ลูกศษิยลูกหามันถึงไดเซอเอานักหนา ไป
ที่ไหนเห็นแตเซอๆ ซาๆ ดูไมไดนะ ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัต ิ

สติจับติด ความเพียรเปนตลอด ถาลงมีสติแลวกิเลสเกิดไมได ถาสติจับติดๆ 
กิเลสจะเกิดไมได กิเลสหนาแนนเทาไรถูกสติบังคับไวหมดๆ จากน้ันปญญาออกๆ นี้
ละจิตไดรับการสงเสริมไดรับการบํารุงรักษาแลวจะคอยเจริญๆ ไมเคยมีความสงบก็จะ
สงบไดดวยสติเปนผูรักษา กิเลสเขามากวนไมได พากันจําเอานะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 เมื่อวานไปก็ไมไดลงรถนะ ไปโรงพยาบาลเขา เราไปขนของลงปงปงๆ เขาก็รุม
มา อยารุมมา เราวาอยางนี้ อยารุมมา เราเบื่อคนพอแลว เราก็เปนเรา เราก็เบ่ือเรา คน
เต็มนี้เราเบื่อคนเราไมลง ที่ลงสูที่นัง่รถไมได เขาก็หัวเราะ ไปทําทานั้นทําทานี้เหมือนจะ
กัดจะฉกี เขารู บอกวาไปนะ เดี๋ยวอยูนานถูกพวกนี้ขับมันเสียเกียรติ เอาอีกแหละ แลว
มาเลย ของเต็มรถพอดีนะ ไปทีไรๆ เต็มรถๆ แตรถเรามันแข็งแรงทานน้ําหนักไดมาก 
ชวยอยางน้ันละชวยโลกจะทําไง จนตรอกจนมุม คนไขวิ่งเขาไปหาหมอ พวกหยูกพวก
ยาก็เปนหมอนั่นแหละ อาหารการกิน ถาคนไขในก็คือวาคางอยูขางใน คางอยูนั้น ก็
ตองทางโรงพยาบาลดูแลเลี้ยงอาหาร อยางน้ันละ เราไปถึงไดเอาอาหารไปสง 

เราเขาไปดูจนกระทั่งครัวคนไข ของเลนเมื่อไร ไปเที่ยวดูหมดแหละเรา มัน
เหมือนแมครัว ไปดูโรงพยาบาลแลวไปดูหองแมครัวทําอาหารเลี้ยงคนไข ไปดูหมดเลย 
นั่นละที่ไดใหมาตลอดเพราะเราไปพิจารณาไดเหตุไดผลมาเรียบรอยแลว เราก็ใหมา
เร่ือยๆ อยางนี้ บางแหงก็ใหเงิน บางแหงก็ไมให ถาไกลๆ ให ถาธรรมดาอยางน้ีไมให 
นี่ละอํานาจแหงเมตตาธรรมของพระพุทธเจา เปนอยางน้ันละ เมตตาธรรมไปที่ไหนถึง
กันหมดนะ เมตตาธรรมออนนิ่มไปหมดเลย เหมือนพอแมกบัลูก ลูกคนเล็กเทาไรพอ
แมยิ่งรักมาก เปนอยางน้ัน ผูใหญเทาไรยิ่งธรรมะมากๆ ยิ่งออนลงถึงประชาชนและ
สัตวทั้งหลายทั่วโลก 

ไมเหมือนกิเลส กิเลสใหญเทาไรยิ่งทะนงยิ่งเบง กองเบงอยูกับกิเลสน่ันแหละ 
ยิ่งไปเรียนมาสูงๆ มาแลว โอย เบงกามเหมือนบา เรียนสูงๆ มาแทนที่จะดีเฉลียว
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ฉลาดใหเปนคติตัวอยางแกผูนอยผูโงทั้งหลายนี้ กลับเปนตัวนาเกลียด วาอยางน้ันเลย 
เรียนมามากเทาไรยิ่งนาเกลียด ความรูชั้นนั้นชั้นนี้เต็มในพุง มีแตความรูของกิเลสหา
ความนาดูไมได ผิดกันกับความรูของธรรม ความรูของธรรมไปไหนเย็นไปหมดเลย 
พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลาย เย็นไปหมด และทานผูมีศีลมีธรรมภายในใจไปไหน
เย็นไปโดยลําดับลําดา นี่ละธรรมกับโลกตางกันอยางน้ี โลกไปที่ไหนมักจะเบงกาม เอา
รัดเอาเปรียบทุกแบบทุกฉบับ เอารัดเอาเปรียบผูนอยๆ ตลอดไป เชนปกครอง
บานเมืองมีอาํนาจ ก็เอาอํานาจกลายมาเปนอํานาจปาเถื่อน กลืนประชาชนราษฎร กลืน
อยูในนั้นแหละ เอาอํานาจบาตรหลวงเขามาใสๆ นี่คือกิเลสตัวหนาดาน หนาดานอยูกับ
กิเลส ผูใหญเทาไรถาไมมีธรรม พวกนี้พวกหนาดาน 

วงราชการตางๆ ปกครองประชาชนราษฎรทั้งหลายหาความสุขไมได นี่ใหกิเลส
ปกครอง มนัหนาดาน เดี๋ยวตั้งกฎนัน้ เดี๋ยวตั้งกฎนี้ หากินตัวเองนั่นแหละ เอารัดเอา
เปรียบเขา จองเอารัดเอาเปรียบเขาตลอด เร่ืองของกิเลสเปนอยางน้ี เร่ืองธรรมไมเอา 
อันไหนผิดอนัไหนถูกพิจารณาเรียบรอยแลว ธรรมออกมาตามนั้นเลย 

พุทธศาสนา ธรรมของพระพุทธเจา ลองดูซิใครดูถูกเทาไรก็เหยียบเจาของ
ตลอดๆ วาเดนวาดังวามีอํานาจบาตรหลวงมากก็มแีตลมปากเขาที่วาออกมาจาก
ลมปาก หัวใจเขาดูถูกเหยียดหยาม ตอหนาเขาก็ไหวพอไปเจอ ลับหลังเขาก็หลอก เขา
แทงขางหลัง มันเจ็บแสบมากเพราะแทงขางหลังกม็ี มันโมโห ตกลงกิเลสกับธรรมก็เลย
กลายเปนกิเลสไปดวยกนั เขาใจไหมละ เพราะฉะนั้นจึงขอใหทานทั้งหลายหนักในธรรม
นะ ถาทานทั้งหลายอยากมองดูหนากันทั่วถงึทั้งผูใหญผูนอย ใหมีธรรมนะ เอาธรรมดูนี้
จะรูความลึกตื้นหนาบางของกันและกันและเห็นใจกัน 

ถาเอากิเลสดูนี้ไมเห็น ดูเทาไรยิ่งเอารัดเอาเปรียบเหยียบหัวคนทั่วโลกดินแดน 
นี่ละกิเลสมันหาเหยียบหัวคน มันต่ําๆ แหละกิเลส เหมือนฝาเทานี่ต่ําๆ แตมักเหยยีบ
สูงๆ ภูเขามันก็ขึ้นเหยียบได อันนี้หัวคนมันก็เหยียบ คนมีกิเลสหนาไมมีธรรมในใจหา
ความผาสุกรมเย็นไมได เรียนมาจากชั้นไหนประเทศใดก็มีแตประเทศมีกิเลส อาจารยผู
ฝกฝนวิชาหรือประสิทธิป์ระสาทวิชาใหก็เปนคลังกิเลส ออกมาแลวกก็ระจายออกไป 
แผแขนงออกไปเปนกิเลสทั่วโลกดินแดน 

ถาธรรม เอา เขาไปศึกษาซิ ตั้งใจศกึษาธรรมอบรมธรรมดูซิ เหมือนเราเขาไป
ศึกษาเมืองนอก ไปเรียนเมืองนอกเมืองนา ใหผูไปศึกษาธรรมะนี้เหมือนคนไปศึกษา
วิชาทางโลกภายนอกแลวจะเย็นมากนะ เมืองไทยเมืองไหนก็ตามถาไปเรียน คือเรียน
เปนธรรม ไมใชเรียนสักแตเอาชื่อเอาเสียงมาเปนหนอนแทะกระดาษนะ เรียนธรรม
เปนหนอนแทะกระดาษก็มีเยอะ สมัยปจจุบันนี้มันเปนหนอนแทะกระดาษ เรียนจํา
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มาแลวเอาชื่อเอาเสียงมาเบงอีกแหละ นั่น มันเปนกิเลสไปแลว ถาเปนธรรมไมเปน 
เรียนมากเรียนนอยยิ่งรูเหตุรูผลหนักเบามากนอย จิตยิ่งออนลงๆ ออนลงรับกันกับโลก
ทั่วๆ ไป ทีนีเ้ขากันไดหมด นี่ละผูมีธรรมเปนอยางน้ัน ตางกันมากนะ 

ขอใหทานทั้งหลายมองดูหัวใจตัวเอง ที่มันลุกเปนฟนเปนไฟอยูนั้นตลอดเวลา 
เอาสติจับดูบาง จะเปนเหมือนน้ําดับไฟ มันเปนอะไรมันถึงรอนเอานักหนา ก็วาเรียนรู
มากมายๆ กิเลสมันยิ่งพองตัวขึ้นๆ มันเรียนมาเพื่ออะไร ก็เรียนมาเพื่อกิเลส เพื่อกิเลส
ก็เพื่อเผาเจาของ แลวก็เผาชาติบานเมืองไปหมด นี่เร่ืองของกิเลสเปนอยางน้ัน นี้เอา
แตเร่ืองอวดเบงอวดดิบอวดดีลมๆ แลงๆ มาอวดกันละซโิลกถึงไดรอน ถาเอาธรรมมา
ประกาศไมตองอวด หากเปนเองนะ ไมอวด เย็นไปหมดนั่นแหละธรรม ตางกันมากนะ 

คนที่ตั้งแตเกิดมาไมเคยสนใจกับธรรมนี้ นี่ละผูที่วาไดดิบไดดไีปเรียนสูงๆ มา 
ตัวนี้ตัวเลวมากที่สุด เรียนมามีแตฟนแตไฟมาเผาบานเผาเมืองตัวเอง เผาตัวเองละ
กอน จากน้ันก็เผาคนอื่นไปตามๆ กัน แลวก็ตื่นลมตื่นแลงกันอยูอยางนั้นตลอดไมจืด
จางนะกิเลสหลอกคน ถาเปนธรรมจับปบ ผิดตรงไหนรูทันทีๆ แกปบๆ นั่นธรรมเปน
อยางน้ัน แลวก็เย็นไปเรื่อยๆ นี่มันมตีั้งแตความรอน 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธ เดี๋ยวนี้มนัเปนเมืองฟนเมืองไฟไปแลวนะ เพราะไม
มีธรรมในใจ มีแตเมืองพุทธจากลมปากเฉยๆ หัวใจไมมีธรรมมันกไ็มมีความสงบ
รมเย็นตอกันไดละ เห็นกันก็คอยแตจะเอารัดเอาเปรียบทานั้นทานี้ ถาธรรมมีแตความ
เมตตา ควรชวยเหลือยังไงๆ พอพูดอยางน้ีก็ระลึกได เราไปตามโรงพยาบาลนี่ละ ไป
หนองบัวลําภู ทางโคงเขาจะมีร้ัวกั้นเอาไวขอบทาง รถมันมักแฉลบไปชนเอานั้นละ เห็น
รถจอดกนัอกึทึก มันยังไงกัน เลยไปดู รถคันนั้นมันแฉลบไปยังไง แตมันไมตกเขา มร้ัีว
กั้นเอาไวไมงั้นหลนเลย ร้ัวอันนั้นก็ดีอยางหนึ่ง ออ มีผลดีอยางนี้เราก็ด ู

แลวหนาหรือตรงไหนแตก เห็นเลือดไหล เราก็จอดรถด ู ถาหากวาจําเปน
มากกวานั้น เราจะโทรไปถึงโรงพยาบาลทันที ใหเอารถมารับคนนี้ไปโรงพยาบาลเปน
คนไขของเรา นั่นฟงซินะ ตัวเทาหนูมันก็เปนในหัวใจจะวาไงไปเรียนที่ไหน เห็น
เหตุการณเขามาปบมันจะคิดหาทางชวยเหลือ เมตตานี้จะมาพรอมกันเลย ไปดูทุกอยาง
เรียบรอย ตัวเขาเองก็ลงมา เปนผูหญิงก็มี ผูชายก็มี ในรถคันนั้น ดูเขาแข็งแรงปงปงๆ 
ไมเห็นมีอะไร ก็มีแตเลือดนิดๆ แลวดูรถก็ไปชนรั้วขอบทางแลวก็หยุดอยูเสียไมลง ก็
ไมมีอะไร แตคนคงจะไปกระทบของในรถนั่นแหละ ดูเหมือนแถวนี้แตก เห็นเลือด คน
นั้นละวิ่งไปวิ่งมาอยูในรถ แสดงวาเขาไมสนใจกับมัน เรียกวาเจ็บไมมาก เราก็เลยผาน
ไป ถาหากวาหนักกวานั้นจะโทรศัพทเดี๋ยวนั้นเลยถึงโรงพยาบาล ใหมารับคนๆ นี้ไป
เปนคนไขของเราทันทเีลย พอเรากลับมาก็จะติดตามเขาไปเลย 
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นี่ไมคุยนะมนัเปนในหัวใจจะวาไง ไปทีไ่หนมีแตไปดวยความเมตตาสงสาร
ทั้งนั้น เราไมไดไปอะไรอื่น เปนอยางน้ันทั้งน้ัน ไมเปนภัยตอผูใด เร่ืองธรรมไปแลวไม
เปนภัยตอผูใด ถากิเลสไปเปนภัยทั้งน้ัน มากนอยเปนลําดับลําดา ถาธรรมแลวไมมีภัย 
ไมเปนภัย ตวัเองไมมีภัยแลวจะเอาภัยที่ไหนไปเผาคนอื่นละ ไมเปน นี่ละธรรม ใหทาน
ทั้งหลายสนใจในธรรมนะ ถาอยากมีจติใจออนโยนมองหนากนัทั่วถึง มองดูเขาดูเราคน
เต็มตัวเหมือนกัน ใหมองกันดวยความเต็มตัวเหมือนกัน แลวก็มองกันเตม็หนา สงสาร
กัน 

ญาติมิตรของเราก็คือพวกเรานี่แหละเปนญาติมิตรกัน พึ่งเปนพึ่งตายกันทั้งน้ัน 
เราจะไปหาญาติหามิตรมาจากที่ไหน เราเปนมนุษยดวยกัน เปนญาติเปนมิตรพึ่งเปน
พึ่งตายกัน มีความจําเปนที่ไหนชวยเหลือกันทันทีๆ นี้เรียกวาญาติมิตร เราจะไปคอย
หาโคตรหาแซของเรามาชวย โคตรแซไมทราบวาอยูที่ไหนซิ คนนั้นตายได ถาเปน
มนุษยที่มีธรรมแลวชวยกันทันทีเลย นี่ละมนุษยชวยกันชวยอยางนี้นะใหดูเอา 

มนุษยอยูรวมกันตองหวังพึ่งกัน อยาไปเอารัดเอาเปรียบกันใชไมไดนะ มองดู
เขาใหมองดเูขาเต็มตัวเหมือนดูเราเต็มตัว มองดใูครใหดูเต็มตัว อยาไปมองดวยความ
ดูถูกเหยียดหยาม เห็นเปนคนขาดบาทขาดตาเต็งไปเลย ไอเรานี้มันเลยบาไปแลวคน
นั้น เขาใจไหม วาเขาคนนั้นขาดบาทขาดตาเต็ง เขาดอยกวาเราๆ เราสูงกวาเขา ไอสูง
แบบนี้มันสูงลงนรก เขาใจไหม โดดละซิ ลงละที่นี่ โดดแลวก็ลงนรก สูงเพราะจะลงสูง
แบบนี้ พากันจํานะ 

มนุษยอยูรวมกันอาศัยกนัทุกคนเปนญาติกันทุกคน อยาไปมองวาคนใกลคน
ไกล อยาไปมอง พอชวยเหลือขนาดไหนใหรีบชวยเหลือกัน มนุษยเราอยูรวมกัน นี่ละ
มนุษยธรรม มีธรรมในใจ จะสมกบันามวาเราเปนลูกชาวพุทธ เห็นกันเต็มตัวเห็นกัน
เต็มหนาเต็มตา ชวยกันไดเต็มที่เต็มฐาน นี่เรียกมนุษยอยูดวยกัน อาศัยกนัพึ่งกันเปน
อยางน้ีนะ อยาไปคอยตั้งแตญาติโนนคนนี้ มองดูคนหาสิบสตางค มองดูสองสลึงบาง 
หนึ่งสลึงบาง วาตัวเลยบาท เลยบาทมันก็คือบานั่นแหละ เขาใจไหม ไมใชธรรมดา คน
เลยบาทคือคนบา คนเต็มบาทเปนคนมีอรรถมีธรรมเต็มตัว คนขาดสองสลึงหาสลึง นั่น
ก็เปนอีกประเภทหนึ่งตามกรรมของเขา ถาไปมองวาเขาขาดเทานั้นเทานี้ เราก็ขาดบาท
อีกดวยนะ มนัมีหลายแงอีกนะ ถามองดวยความเมตตาเราเต็มบาท พากันจําเอานะ 

ธรรมนี้ประสานมนุษย ประสานกันไมไดอยูดวยกันไมได พึ่งกันไมไดไมมทีาง
พึ่งนะ ธรรมเทานั้นที่จะใหโลกทั้งหลายไดพึ่งกันได ผูใหญผูนอยเอาหัวใจของเราของ
เขา เอาคนของเขาของเราเต็มตัวมาดวยกัน หัวใจเต็มหัวใจดวยกัน มองกนัแลวจะเห็น
ความผิดถูกชั่วดี แลวคนที่ชวยเหลือกันไดอะไรๆ ชวยเหลือไดเต็มเมด็เต็มหนวย นั่น 
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นี่เรียกวามองกันเต็มตัว อยาไปมองดวยความดูถูกเหยียดหยามมองแบบเยอหยิ่ง
จองหอง คนๆ นั้นเปนอันธพาล สูงเทาไรเปนอันธพาล วาตัวใหญเทาไรหยิ่งเทาไร นั่น
ละอันธพาลตัวใหญอยูตรงน้ัน พากันจํา วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละไมเทศนมาก ไดเทศน
ทุกวันๆ นี่ก็ออกทางวิทยุนะ ออกทั่วโลกเลย 
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