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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ธรรมเขาสูใจแลวมีคุณคา 
 

กอนจังหัน 

สําหรับวัดปาบานตาดนี้ ไมใหมีงานอะไรยิ่งกวางานภาวนาของพระและผูมาบําเพ็ญ
ในวัดนี้นะ ใหหนักแนนในทางภาวนาอบรมจิตใจ ใจนี้เปนตัวสําคัญมากทีเดียว โลกไมมอง
กัน มองแตพระพุทธเจาพระองคเดียว มองโลกมีพระพทุธเจาพระองคเดียวมองทั่วถึง 
นอกนั้นไมมอง วาอยางน้ีเลยถนัดใจกวา คือใจนี้เปนตัวสําคัญมากทีเดยีว ตัวพาเกิดพา
ตายไดรับความทุกขความลําบากทั้งหมดมาอยูทีใ่จดวงเดียว ใจดวงนี้มีตัวพษิภัยอยูที่นั่น 
ทานเรียกกิเลส ความเศราหมองมืดตื้อ คอืกิเลสอยูภายในใจ ธรรมก็มีอยูดวยกันแตแสดง
ออกมาไมได เพราะอํานาจของกิเลสรุนแรงมาก เพราะฉะนั้นความทุกขจึงมากยิ่งกวา
ความสุข ความสุขมีนอยมาก 

เพราะฉะนั้นขอใหทานทั้งหลายไดถือพุทธศาสนา เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว 
พิสูจนกันภาคปฏิบัติ พิสูจนพุทธศาสนาเราพิสูจนดวยภาคปฏิบัติ จะกราบพระพุทธเจาทุก
พระองคไดสนิทใจ โดยไมตองไดเห็นพระองคแหละ จาขึ้นนี้แลวมันจะบอกไปหมดเลย 
เพราะฉะนั้นจึงใหพากันอบรมจิตใจใหดี จิตใจเวลานี้เปนฟนเปนไฟแสดงเปลวตลอดเวลา 
แสดงออก ความอยากนี้ละสําคัญ ความอยากความหวังน้ันหวังน้ีพลุงๆ แลวใหเจาของดีด
ดิ้นไปตาม ผิดหวังละมาก อยากสวนมากผิดหวัง ไดมาแลวไมถกูตามความอยาก เปนภัย
ไปๆ 

ขอใหภาวนาดวยความตั้งอกตัง้ใจพระเรา ในวัดนี้ผมไมใหมงีานอะไรนะ ตั้งแต
ไหนแตไรมาวัดปาบานตาดไมใหมีงานใดยิ่งใหญกวางานภาวนา นี้ถือเปนหลักทเีดียว
สําหรับวัดนี้ ใหไดภาวนากัน หากมีความจําเปนจะรบกวนเพื่อนฝูงบางก็ใหมีเปนกาลเวลา 
แตกําหนดไวเสมอ ไมไดเหมือนภาวนา ภาวนานี้เอาตลอด ไมมีวากําหนดเวลานั้นเวลานี้ 
สวนงานนอกเขามารบกวนนั้น หากจําเปนจริงๆ ก็แยกใหเสียนิดหนึ่งๆ แลวปดออกเขาสู
งานดานภาวนา 

ทานทั้งหลายลงไดเห็นซิ เห็นใจเปนยังไง อยูกับใจไมเคยเห็นใจตัวเองเปนยังไง 
พระพุทธเจาสอนลงที่ใจวามหาเหตุๆ เปนยังไงมหาเหตุนั่นนะ เอาคําสอนพระพุทธเจา
ปฏิบัติตามนั้นลองดู จะเห็นมหาเหตุ ขึ้นตนมหาเหตุคือกิเลส ความดีดความดิ้น ความยุง
เหยิงวุนวายเปนฟนเปนไฟอยูที่หัวใจแสดงออกมาๆ ทีนี้มหาคุณก็เอาจิตตภาวนาสอดเขา
ไปๆ จะไดเร่ิมเห็นกันๆ ระงับที่เปนฟนเปนไฟลงดวยน้ําคือจิตตภาวนาเรื่อย จิตใจจะเย็น
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ขึ้นๆ เมื่อเย็นขึ้นเต็มที่แลวครอบโลกธาตุ ไมมีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาหัวใจที่ไดอบรมเต็ม
เม็ดเต็มหนวยถึงขั้นธรรมธาตุ ไมมอีะไรที่จะมาเสมอเหมือนไดแลว นี่ละใจสะอาดเปน
อยางน้ันนะ 

ใจสวยงาม ใจมีคุณคา ไมไดเหมือนกิเลสมีคุณคา ที่เสกสรรปนยอขึ้นมา อันนั้นก็ดี
อันนี้ก็ดี เสกขึ้นมาแขงธรรม ธรรมเหมือนทองคาํทั้งแทง กิเลสมันเหมือนมูตรเหมือนคูถ 
แขงขนาดไหนมันก็เปนกิเลสวันยังค่ําๆ แตมันกพ็อใจแขง ใหถอยไมมีถอยนะ กิเลสแขง
ธรรมไมมีถอย เหยียบไปจนไดๆ นั้นแหละ แตผูมีธรรมในใจเหยียบไมไดนะ ออกมาแง
ไหนๆ รูหมดกลมายาของกิเลสออกแงใดรูหมดๆ นั่นเรียกวาธรรมเหนือโลก เหนือโลกก็
คือเหนือกิเลสนั่นแหละ ถาไมมีธรรมในใจจะมองไมเห็นกิเลสเลย มีแตกิเลสเหยียบเอาๆ 

ใหทานทั้งหลายเอาภาวนานี้ไปปฏิบัติลองดู จะไดเห็นพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ วา
นิพพานไปเทานั้นปเทานี้เดือน ที่นั่นที่นี่ จาขึ้นในใจนี้เปนอันเดียวกันหมดเลย ไมไดนิยม
วาไกลวาใกล พระพุทธเจามีกี่พระองคถึงกันหมดเลย เหมือนเราเอามือจอลงนํ้ามหาสมุทร 
จอลงเทานั้นถึงกันหมดมหาสมุทร ทีนี้จิตนี้พอจอเขาสูธรรมอันเลิศเลอเหมือนกันหมดเลย 
ทานแสดงไววา บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายที่ตรัสรูเปนผูบริสุทธิ์แลวเสมอกันหมด ทานวา 
ไมจําเปนจะตองไปดูหนาดูตา ดูอันนี้ถึงกันหมดเลย ทานวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมี
ผูใดยิ่งหยอนกวากัน เสมอกันหมด คือจิตที่บริสุทธิ์เปนธรรมลวนๆ หรือธรรมธาตุแลว นี้
เกิดขึ้นจากจิตตภาวนา ไมมีใครที่จะรื้อฟนจิตขึ้นมาเปนของเลิศเลอได นอกจาก
พระพุทธเจาเปนพระองคแรกๆ เทานั้น ใหนํามาปฏิบัติ เราอยูกับของเลว เอาของเลวไป
แขงธรรม เอาความทุกขไปแขงความสุขมันแขงไดยังไง 

ใหตั้งใจภาวนาพระเรา อยาดูอะไรยิ่งกวาดูหัวใจ กิจการงานอะไรก็ตาม ใหดูจิต สติ
ติดแนบกับจิต หนาที่การงานอะไรจะรอบคอบๆ ไมคอยเผลอตัวถาไมเผลอสติ ถาเผลอ
สติอะไรก็ไมเปนทาทั้งนั้น สติเปนสําคัญมาก แลวปญญาก็แนบกันไปๆ  

 
หลังจังหัน 

โรงพยาบาลศรีเชียงใหมไมใชนอยๆ นะ เฉพาะที่ก็ ๔ ไร ๔ ลานที่ขยายออกไป มัน
แคบ อยูในยานตลาด ไมไดหางออกไปนะ อยูติดกับตลาด ทีนี้ที่มันกแ็คบ เราเลยให
ติดตอวาที่ตอกันไปนี้เขาจะขายไหม ใหไปติดตอ เขาโทรศัพทถึงกัน พดูกันเดี๋ยวนั้นตกลง
เดี๋ยวนั้นเลยปุบปบ ที่ ๔ ไร ๔ ลาน แลวถมดินอกี โถ ไมใชเลน มันอยูลึก ถมขึ้นใหเสมอ 
เราบอกถมใหเสมอเลย เรายังไมลืมที่ไปซื้อที่ใหโรงพยาบาลสีชมพู แคบนิดเดียว ทางลงไป
นาเขาเปนทางตรงกลางมันก็ติดกับโรงพยาบาลอยูเทานี้ นอกนั้นก็ไมมทีีข่ยาย ถามเขาจะ
ขายไหม จะขายสักเทาไร กี่ไร ไปถามเขาไดความแลวเขาก็มาบอก ดูเหมือนที่ ๑๕ ไร แต
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กอนมัน ๙ ไร โรงพยาบาลนี้มี ๙ ไรเทานั้นเอง เราซื้อออกไป เขาขายเทานั้น ๑๕ ไร ก็ซื้อ
เอาหมดทั้ง ๑๕ ไร ดูเหมือนไมถึงลานนะ ๑๕ ไร แตเวลาถมดินนี้ฟาดเสียลานสามแสน
กวา โนนเห็นไหมละ ถมสูงใหมันเสมอกัน คาถมดินแพงกวาที่ซื้อทีด่ิน อยางน้ันแหละ ลาน
สามแสนหรือไงถมดิน ซือ้ที่ดินไมถึงลาน ขาดนิดหนอย บทเวลาถมที่แพงกวา 

ทุกแหงแหละ ซื้อที่ขยายที่ใหถามันแคบตรงไหน นอกจากเขาไมขายก็สุดวิสัย มีอยู
หลายแหงที่ไปดูมันแคบอยู ที่ตอกนัไปเขาไมขายมันก็หมดปญญา  ก็ไมไดซือ้แหละ 
คับแคบอยูอยางน้ัน เชนโรงพยาบาลดงหลวงนี่ก็แคบ เขาไมขายก็ไมได ถาขายก็ใหแลว 
อยางน้ันละขยายๆ  อยางอําเภอฝางนี่ยกใหทั้งโรงเลยเทียว เขาไปเหมือนอยูในครัว เนื้อที ่
๘ หรือ ๙ ไร อยูกลางตลาดเลย อูย อยูยังไง เขาไปก็เห็นเอกซเรยมันเสียแลวแหละ เอาผา
คลุมไวเห็นมันโผลออกมา นั่นอะไร ศพอะไร เราวาอยางน้ัน นั่นศพอะไรเอาผาคลุมไวนั้น 
เขาบอกวาศพเอกซเรย เขาเลยพูดตลกเลยวาศพเอกซเรย แลวทําไมเปนอยางน้ัน มันเสีย
ใชไมได ใหเลย แนะ 

จากน้ันที่ก็แคบ เลยซื้อที่ใหมใหดูเหมือน ๒๕ ไร หมดเทานั้นแหละ เอาหมดเลยที ่
๒๕ ไร ยกอนันี้ออกไปเลย แตเราบอกวาเราไมมีวัตถุส่ิงกอสรางให เราใหแตที่เทานั้น ให
ติดตอทางราชการเอา เราบอก เขารับรองวาจะได เอา ถาไดเอาเลย เราก็ซื้อใหเลย ยกไป
เลย ที่เกานี่ก็ดูเหมือนจะเปนสาธารณสุขไป ยกไปใหม ๒๕ ไร กวางพอประมาณ เราไปดู
เที่ยวหลังเขาทําเรียบรอยแลว วัตถุส่ิงกอสรางมอบใหเขาทั้งหมด บอกวาเรารับไมได เรา
รับใหแตที่เทานั้น ซื้อให ๒๕ ไร หมดไปหลายลานอยูนะ อยางน้ันละชวยทุกแหงทกุหน 

ถาพูดถงึเร่ืองการชวยโลกนี้ เราอยากชี้นิ้ว วางี้เลย เราไมคุยเราเอาธรรมออกพดูนี่
นะ เราไมตองการความยกยอสรรเสริญ เหยียบย่ําทําลาย เราเปนธรรมลวนๆ เหนือทั้งสอง
อยางน้ีแลว  เราจะพูดโดยธรรมๆ ทุกอยาง ผิดถูกบอกตรงไปตรงมา ถาลงไดออกแลวถูก
ทั้งนั้นแหละ พิจารณาเรียบรอยแลวออก จะปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัตติามก็เปนเรื่องของ
เขา แตเร่ืองธรรมที่ออกไปนี้ถูกตองแลวๆ อยางน้ันละเรา ขยายที่ใหโรงพยาบาลไมนอยนะ 
ที่ซื้อใหหมดก็มีโรงพยาบาลอําเภอฝางแหงเดียว นอกนั้นซื้อเพิ่มๆ อูย มากตอมาก ทาง
ไหนๆ ทางวาริชภูมินี่ก็เหมือนกัน เอากันครึ่งหนึ่งเลยเชียว ที่ของเขาเอาหมดเลย ขยาย
ออกกวาง นาดู 

มันชวยหลายแบบหลายฉบับ ถาพูดถึงเร่ืองการชวยโลกเราอยากยกนิ้วเลย เราชวย
เต็มกําลังจริงๆ โดยไมหวังอะไรเลย ไมเอาอะไรเลย มากนอยเราไมเคยเอามาติดมือเรา
เลย ออกหมด เพราะเราชวยดวยความเมตตา เราไมไดชวยดวยความหิวโหยอะไร เราไมมี 
ชวยลวนๆ มีอะไรออกบริสุทธิ์ใจๆ จะจายมากจายนอย ก็อยางน้ีละ เขาวาเทานั้นๆ จาย
ตามนี้เลย ก็ถูกตองตามนั้นแลวใชไหมละ อยางนี้ละเรียกวาบริสุทธิ์ อยางเขาวากี่แสน เอา
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จายเลย แนะมันก็ถกูตองแลว อยางน้ันละจะจายมากจายนอยใหมีเหตุมีผลถูกตองดีงาม 
จายชุยๆ เราไมเอา ตองใหแมนยํา หมดมากหมดนอยใหมีเหตุมีผลครอบๆ อยูหมด เรา
ทําสุมสี่สุมหาไมไดนะ ทําอะไรเหมือนกันตองแมนยําๆ ไปตลอด จะหมดมากหมดนอย 
เอา หมดไปดวยเหตุผล เอาเหตุผลจับปุบๆ เขาไปเลย 

เราชวยจริงๆ เต็มกําลังความสามารถของเราละการชวยโลก การกอสรางน่ีก็ สมบัติ
เงินทองที่รักสงวนของพีน่องทั้งหลายโกยออกมาชวยพี่นองรวมชาติกัน ที่ไหนบกพรองขาด
เขินชวยไปๆ โรงเรียนกับโรงพยาบาลนี้มากจริงๆ  โรงพยาบาลรูสึกจะมากกวาโรงเรียน
เสียอีก โรงเรียนก็วามากแลว แตโรงพยาบาลยังมากกวานั้น คือโรงพยาบาลไมขาดวรรค
ขาดตอน สรางตึกใหเร่ือยๆ โรงเรียนยังมีขาดบาง นี่ก็ขาดไป พึง่มาสรางหลังนี้หลังหนึ่ง
(โรงเรียนบานกกสะทอน) ขาดเปนวรรคเปนตอนบาง แตโรงพยาบาลไมคอยขาด ตดิกัน
มาเรื่อยๆ เราชวยอยางน้ีแหละ 

เงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมานั้นใหตายใจไดเลย บอกวาเราไมมีอะไรเลย ชวย
จริงๆ ชวยโลก ไมมอีะไรติดเนื้อติดตัว ที่จะไปหยิบนั้นหยิบนี้ของพี่นองทั้งหลายมา เรา
บอกไมมี ตัดขาดเลย เราพอแลวทุกอยาง เห็นไหมอาหารบิณฑบาต ฉันใหตายก็ตาย 
เหลือเฟอ แตผูที่อดอยากขาดแคลนมียังไงก็ตองดูกันใหทั่วถงึซิ คนอยูดวยกันไมดูกนัจะดู
ใคร จะดแูตตัวของตัว คนที่ดูแตตัวของตัว คนนี้คอยเอารัดเอาเปรียบนะ คอยรีดคอยไถ
คอยคดคอยโกงหลายสันพันคม คอืคนที่มองดูตวัเอง ไมไดมองดูรอบดาน ถามองดูรอบ
ดานมันจะกระจายออกทนัที ความจําเปนที่ไหนๆ เขากับเราจําเปนมันก็เหมือนกัน เมื่อ
เปนเชนนั้นมันก็ตองเฉล่ียถึงกันๆ นี่ละเรื่องธรรมเปนอยางน้ัน ธรรมไมไดมองแคบนะ 
ธรรมมองกวางทีเดียว 

เราน่ีพอใจที่เราชวยชาติคราวนี้ ชวยสุดขีดสุดแดน สุดกําลังความสามารถทุกดาน
ทุกทาง ทางดานวัตถุก็ดงัที่เห็นนั่นแหละ หมดเลย มีเทาไรทุมลงหมด ดานนามธรรมเวลา
นี้ก็กําลังออก เทศนาวาการก็ออกทัว่โลกมานานแลว ยังวิทยุในเมืองไทยเราก็กําลังกระจาย
ออกไปเวลานี้ ธรรมนี้รูสึกวาสําคัญมากนะ เขาสูจิตใจแลวทุกส่ิงทกุอยางจะดีไปตามๆ กัน 
ถาธรรมเขาสูใจ นอกจากนั้นเลอะเทอะนะ อะไรจะมีมากมีนอยไมสําคัญ ถาธรรมเปนหลัก
ใจไมมี ส่ิงเหลานั้นไมแนนอน ถามีธรรมเปนหลักใจแลวแนนอนไปตามสวนของมัน ไม
สุรุยสุราย ไมฟุงเฟอเหอเหิม ไมลืมเนื้อลืมตัว คือคนมีธรรมในใจ 

ถาไมมีธรรมในใจแลวลืมตัวทั้งน้ันแหละคนเรา มีมากเทาไรลืมตัวไป เดี๋ยวเยอหยิ่ง
จองหองและเหยียบหัวคนอื่นไปดวยนะ เปนอยางน้ันละกิเลส ถาธรรมไมเหยียบ เหยียบ
ไมลง เสมอกันหมดเลย อํานาจเมตตา ตั้งแตเล็กถึงใหญเมตตาซานถึงกนัหมด เสมอกัน 
เหมือนอวัยวะของเรา นิ้วไหนๆ ก็ของเราๆ รักอันไหนมากอันไหนนอย มันเทากันหมด 
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นั่น อันนี้ก็เหมือนกัน ความเมตตาเสมอกันหมดเลย ความเมตตาไปไหนเย็นไปหมดนั่น
แหละ ขอใหเอาธรรมเขาสูใจ จิตใจจะกวางขวาง ตาของเราก็จะกวาง หูก็จะกวาง ความคิด
ความอานจะกวางเพื่อผูอืน่ๆ อยาเพื่อเรา 

เราเกิดมานี้เกิดมากับเพือ่นกับฝูง ตางคนตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกนั เมื่อเปน
อยางน้ันแลวก็ตองมองกันคนเรา ถามองไปแลว เร่ืองราวที่ไมดีนั้นมีนอยมากนะ เร่ืองดีจะ
มากขึ้นๆ ถาดูแตเจาของ เร่ืองราวที่ชั่วชาลามกจะมากขึ้นโดยลําดับ ไปที่ไหนเดือดรอน 
คนที่มองแตเจาของไปทีไ่หนมักจะทาํความเดือดรอนแกผูอื่น แตคนที่มีจิตใจอันกวางขวาง
โดยอรรถโดยธรรมแลวจะเย็นไปเรื่อยๆ พากันจดจําเอา ธรรมไมใชเร่ืองเล็กนอย เราฟน
ธรรมขึ้นมา ในปจจุบันนี้ก็คือหลวงตาบัว อีตาบัวนี้แหละ ที่ร้ือธรรมขึ้นมาใหทานทั้งหลาย
ไดทราบทั่วหนากัน ถอดออกมาจากหัวใจ ที่กระจางออกไปหมดออกไปจากใจนะ 
ไมอยางน้ันพูดไมได 

ไมรูไมเห็นพูดไดยังไง มันเห็นมันรูก็พูดออกมาตามสวนเห็น อะไรที่ควรจะออก
หนักเบามากนอยกอนหลังมันก็ออกของมันไปเรื่อยๆ เพราะมันเห็นอยูนี่ อะไรที่ยังหนัก
อยูก็ปลอยไวเสียกอน อะไรที่ควรแกไขดดัแปลงก็ชวยกันไปเรื่อยๆ อยางน้ี นั่นละธรรม
เปนอยางน้ัน โลกอยูดวยกันผาสุกดวยธรรมนะ เราอยาเขาใจวาอยูดวยยศถาบรรดาศักดิ ์
อยูดวยความมั่งความมดีีเดนโดยไมมีธรรมในใจ อยูไมไดนะ รอน ถามีธรรมในใจ คนทุกข
ก็ดี คนมั่งมกี็ดี เย็นไปตามๆ กันหมด ขอใหมธีรรมแทรกเขาในใจเถอะ นี่ละเครื่องหลอ
เล้ียง ทุกส่ิงทุกอยางสมบัติเงินทองจะเย็นไปตามๆ กันถาใจมีธรรมเสียอยางเดียว ถาใจไม
มีธรรมรอนไปหมดนะ ใหทานทั้งหลายนําธรรมนี้ไปปฏิบัติตอใจตัวเอง ไปไหนทาน
ทั้งหลายจะมีเพื่อนฝูงมากทีเดียวนะ มีความเฉลี่ยเผื่อแผ เห็นใจเขาใจเรา ตาก็กวาง หูก็
กวาง ใจก็คิดกวาง ไมคบัแคบตีบตัน ไปไหนเบิกกวางไปหมดเลย 

ไปเมื่อวานซืนนี้ เราก็อดไมไดนะ เราเอาของไปลงที่ดาน คือเราไมลงรถแหละ 
ตั้งแตนั่งรถปบเขาไปจนกระทั่งมาถงึวัด ถึงลงรถทีเดียว ไมลงที่ไหนเลย ไปนี้บึ่งไป ไปถึง
ดานนี้เปดทายรถออก ขนของๆ ออก เสร็จเรียบรอยแลวบึ่งเลยเราไมลง ทีนี้ก็ไปดาน
สุดทายที่มันนาคิดนะ พอไปดานสุดทายคนเต็มอยูนั้น โห คนมายังไงมากมายนัก เราก็ไป
จอด เขาเต็มอยูนั่น พอไปจอดเปดประตูรถออกจะเอาของลง พอเขามองเห็นนี่รูหมดนะ 
ตาลุกวาวแลวรุมเขามาเลยเต็มไปหมด อาว มายังไงไปยงัไง รูไหมวาเปนใคร โอย หลวงตา
บัว รูไดยังไง รูทางทีวี อยางน้ีแหละ เราปุบปบบอกวา นี่จะไปยังไงกันเห็นมากมายนัก ออ 
จะไปนครสวรรค แลวอยูจังหวัดไหนละ อยูจังหวัดชลบุรี 

แลวหัวหนาเขาปุบปบเขามานี้ รูสึกจะกระเทือนใจอยูมากละทา ถาคิดใหกวาง
ออกไปก็คือวา ผูนี้แหละผูชวยโลก ความหมายวาอยางงั้น มันก็ถึงใจเขาละซิ ไมเคยเห็น
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หนาก็ตาม เห็นในทีวีก็ทีวีชวยโลกจะวาไง พอปุบปบมา เขาก็จับเทาเราไปถูหัวเขา คนนั้น
ละคนที่เปนหัวหนา จับเทาเราไปถูหัว เอา ถูอะไร เทามันสําหรับเหยียบขี้เหยียบตดเหยียบ
อะไรไปอยางน้ัน ไมใชเพื่อเหยียบหัวคน อูย เหยียบหนอยเถอะ วาอะไรยิ่งเอาใหญ แนะก็
เปนอยางน้ัน นี่มันก็กระเทือนถึงวา ผูนี้เองผูชวยโลกนะ ถาจะคิดกวางขวางออกไปก็คอืผูนี้
แหละ มันก็ถึงใจเขาเองใชไหมละ 

เคยเห็นหนากันอะไรคนนี้ ไมเคยเห็น มาๆ จับฝาเทาเราไปถูหัวเขา เอา ฝาเทา
สําหรับเหยียบขี้เหยียบตดไมไดเพื่อเหยียบหัวคน โอย เหยียบเถอะยิ่งถูใหญเลย เอาใหญ
เลย ถูเอาเสียจน...เอาละพอๆ ยิ้มแยมแจมใสทั่วหนากันหมด นี่เห็นไหม นี่ละเรื่องความ
กวางขวาง มันถึงกนัหมดอยางนี้ เราเคยเห็นกันที่ไหนกับเขา ทําไมรุมเขามาแลว 
เครื่องหมายก็คือวา อุมชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย มองเหน็ปบเขารูทันทีวาเปนผูนําการ
ชวยชาติในคราวนี้คือเรา แนะ มันกระเทือนถึงกันหมด เพราะฉะนั้นใจมันถึงลงทันทีเลย 
เทาเราอยูนี้มันก็ยังมาจบัไปถูหัวมัน บอกวาเทานี่สําหรับเหยียบขี้นะ โอย ไมสนใจ เหยียบ
ขี้อะไร ขอเหยียบหัวสักหนอยเถอะยิ่งถูใหญเลย ขบขันดีนะ 

นี่ละหัวใจลงอยางน้ันละ ธรรมพาใหลง เราก็เลยไมลืม มนัไปสัมผัสกเ็ลยเลาเสีย 
ออกจากนีก้จ็ะไปทางนครสวรรค มีโอกาสพากันมาเที่ยว เขาวางั้นนะ มาจากจังหวัดชลบุรี
มากนะ ไมใชเลนๆ รุมกันมาหมดเลย โอ เมืองชลเราก็ไป กลับเมื่อสองสามวันนี่แหละเรา
ก็วางั้น พึ่งกลับมาจากกรุงเทพเราก็มาที่นี่ ก็มเีทานั้นไมมีอะไร วันนี้ก็อยาใหพูดมากนักละ 
เทศนขนาดนี้ก็พอดีแลว เร่ืองธรรมเขาสูใจ เร่ืองธรรมเขาสูใจมีคุณคามากนะ ขอใหทาน
ทั้งหลายนําธรรมเขาสูใจ ใหจิตใจกวางขวาง ตาเบิกบานดูกันใหทั่วถึงโลกเรา ตา ใจ ดูกัน
ทั่วถึง เฉล่ียถึงกัน เมตตาตอกัน จะกวางขวางไปหมด ไมตองถามถงึชาตชิั้นวรรณะฐานะสูง
ต่ําประการใด อยูจังหวัดใดภาคใดไมตองถาม มนุษยเหมือนกันเทานั้นเสมอกันหมดทั่ว
โลก เมื่อธรรมะเขาถึงนี้กระจายทั่วกันไปหมด ความดีถึงกันลงกันได ก็เห็นไหมละ อยูๆ ก็
เอาฝาเทาเราไปเหยียบหัวมัน เห็นไหมละ เคยเห็นกันที่ไหนสักที นั่นนะใจมันลง ลงเพราะ
เหตุไรเขาก็รูแลว เปนอยางน้ันแหละ ตอจากนี้ก็จะใหพร 
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