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บอบชํ้าบาง เพ่ือสวนใหญท่ีเปนคุณ 
 

 สําหรับกองกฐินเราท่ีกําหนดไว ๘๔,๐๐๐ กองน้ันไดครบเรียบรอยแลว ที่ไดมาเพิ่ม
เทาไรเพื่อจุดใหญอีก แนะ มันเปนจุด ๆ มาก็จะเขารวมอยูในกองกฐินนี่ นอกจากนั้นก็จะ
เขาเปนกองรวม ก็คือกองทองคํา น่ีเราจะรอไปจนถึงวันท่ี ๒๔ เดือนน้ีผานไปเรียบรอยแลว 
จะรีบสงทองคําไป ทางพระกรรมฐานของเราอยูในที่ตาง ๆ นัดกันวาวันท่ี ๒๔ ใครไดมาก
ไดนอยก็จะมารวมกันที่นี่ บรรดาพระกรรมฐานอยูในท่ีตาง ๆ ทานนัดกันเองวาจะมาท่ีน่ีวัน
ที ่ ๒๔ พอหลังจากน้ีแลวเราก็จะสงเลย รวบรวมไดเทาไร ๆ สําหรับ ๕๐๐ กิโลนั้นตั้งไว
เรียบรอยแลว อันนี้มันจะขาดอันนั้นเทาไร หรือพอ หรือเหลือเทาไรก็อยูที่ไดมานั้น หากวา
ควรจะเพิ่มขึ้นอีกเราตองเพิ่ม เพราะเราอยากเพ่ิมอยูแลววาง้ันเถอะ แตขาดไมไดเด็ดขาด 
เรื่องขาดนี่ไมได ขาด ๕๐๐ กิโลเปนไมไดเด็ดขาด เพราะอันน้ีเปนต้ังรากฐาน มอบครั้งที่
สองก็เปน ๑ ตัน  คือวางระยะ ๆ เอาไว 

๕๐๐ กิโลน่ีเราพยายามมาเร่ือย ๆ พอถึง ๕๐๐ กิโลแลวหลอมทีหนึ่งแลวมอบ ๆ 
เราต้ัง ๕๐๐ กิโลไวเปนเกณฑ ๆ มอบพอสองครั้งก็เปน ๑ ตัน คราวนี้อยางนอยก็ตอง 
๕๐๐ สวนท่ีจะเศษเหลือไปเทาไรเราคอยพิจารณาอีก หากวาเศษเหลือพอจะเปนทองแทง 
คือทองแทงนั้น ๑๒ กิโลคร่ึงเรียกวาหน่ึงแทง ถามีเศษเหลือท่ีจะควรเปนแทง ๆ ก็สั่งให
เขาเพ่ิมทางโนน หรือวาเราหลอมแลวไปเพ่ิมก็ได เพ่ิมจาก ๕๐๐ กิโลนี้ไป คราวน้ีจึงรออยู
ที่วาจะขาดเหลือเทาไรจะมาเพิ่มอีก ถาไมไดก ็๕๐๐ กิโลต้ังไวเลยเขาเลย สวนดอลลารทาง
น้ีน้ันเขาเอามาใหเม่ือเชาวานน้ีได ๑ แสน ๑ หมื่น ๘ พันเทาไรรอย ทางกรุงเทพยังไม
ทราบ อยางไรก็ตามการมอบคราวน้ีท่ีแนแลว สองแสน เศษเหลือเทาไรถาเปนพันเปน
อะไรไป เราก็จะเอาหัวพันเพ่ิมเขาในสองแสนน้ัน ยังเหลือเทาไรก็เอาไวกอน หากวาพอจะ
ขยับไดถึงสามแสนก็เอาเลย 

เราอานปายที่ติดไวขางครัวไดสิ่งที่สะกิดใจแหงหนึ่ง อานตรงไหน ๆ มีที่สะกิดใจ
เปนจุด ๆ เวลาวางคํ่า ๆ เรามักจะมาอาน หนาศาลาก็เหมือนกัน แตหนาศาลากวาจะมา
อานไดตองถึงกลางคืน กลางวันมาไมไดพวกตอพวกแตนมันเยอะ มันไลรุมเอาหลงทิศไป
เลย ตองลอบมาเวลาพวกตอพวกแตนมันนอนหลับ กลางวี่กลางวันเวลาอื่นใดมาไมไดทั้ง
น้ัน ตองมาเวลากลางคืนเงียบ ๆ วาง ๆ นะ ไมใชตั้งใจจะมา พอมองนั้นมองนี้วางปบก็ไป
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อาน ไดขอคิดตาง ๆ  ที่ครัวก็เหมือนกัน ที่ครัวอานวันหนึ่งไดขอคิดอันหนึ่งขึ้นมา  อาน
หนาหนึ่งไดขอคิดอันหนึ่งขึ้นมาเรื่อย ๆ อยางนี้ละ 

เราไปอานก็ไปสูจุดสําคัญท่ีเรานําทองคําและดอลลารเขาคลังหลวงน่ี โห ไมใชเรื่อง
เล็กนอย เคร่ืองเสริมกันเขาไปมีเยอะนะ มันเหมือนกับมีอะไรบันดาลอยูในนั้น แทรก ๆ 
อยูในน้ัน อานแลวอดคิดไมได สะดุดจิตแปลบ ๆ คืออันนี้กับอันนั้นรับกัน ๆ เร่ือย ๆ ไม
ใชอานแบบลวก ๆ อานจริง ๆ อานพินิจพิจารณา เมื่อวานนี้ก็ไปเจอเอาเรื่องทองคํา ทั้ง ๆ 
ท่ีแตกอนเราก็ทราบอยูแลว แตมันมีปลีกยอยออกไปอีกที่จะใหเปนขอคิดอีก อยางทองคํา
และดอลลารเขาคลังหลวง เขาไปแลวอะไร ๆ มันเปนบริษัทบริวารไหลตามกันมา นี้อัน
หนึ่งที่นาคิดอยู อันน้ีเราก็ทราบแตกอนแลว มันยังมีแงอะไรใหคิดอีกอยู 

เมื่อวานนี้ไดอานด ู วาทองคํากับดอลลารท่ีเรามอบเขาคลังหลวงน้ี มันเหมือนหน่ึง
วาเปนเช้ือมหากุศล หรือดวงชาตาของชาติไทยเรา สําคัญเปนเช้ือนะ พออันนี้สอดเขาไป
ปบอันนี้ไหลตามเขา อันนี้สอดเขาปบไหลตามเขา ๆ เปนอยางน้ันนะ มันพูดยากเหมือน
กัน เออ ดวงชาตาของชาติไทยเราสําคัญอยูนะ เราบืนน้ีเราก็ทบทวน พออันนี้เปนเชื้อเขา
ไปเทาน้ัน บริษัทบริวารจะตามเขา ๆ เร่ือย อันน้ีเขาเร่ือย อันน้ันตามเขา ๆ เออ ชอบกล
อยู มาคิดอีกตอนที่พันธบัตรนี่ อันนี้ยิ่งเดนชัด คิดดูซิวาไมมีใครเชื่อเลย ฟงซินะ แมแตผู
ใหญสุดของเราในวงรัฐบาลลงมาโดยลําดับ บอกวาไมมีใครเชื่อ ตัวเจาของธนาคารเองตัว
การก็วาเหลือเช่ือ พูดดวยความตื่นเตน เหลือเชื่อแตก็ไดเชื่อแลวจะทํายังไง คือหลักฐาน
พยานมันยืนยัน ไมเชื่อเทาไรก็ตองยอมเชื่อ น่ีอันสําคัญอันหน่ึง 

ที่วาดวงชาตาของชาติไทยเราก็คือวา เวลาน้ีกําลังชวยชาติอยูเต็มกําลัง มันหาทาง
ออกไมได ติดหนี้เขาก็มากจะทํายังไงเรา ปรึกษาหารือผูใหญ ปรึกษาหารือกัน ตกลงก็เสี่ยง 
เอา เส่ียง มีทางออกอันนี้ทางเดียวเทานั้น อันนี้เปนเรื่องของผูวาการพูดเบา ๆ วา ไดเขียน
ในน้ันเหน็บเขาไปวา พันธบัตรออมทรัพยชวยชาต ิคือตั้งสัจอธิษฐานแลวก็เอานี้ไปสอดปบ 
ต้ังสัจจะในการชวยชาติ แลวก็ออกเลยที่นี่วา พันธบัตรออมทรัพยชวยชาต ิ เปนเคร่ือง
หมายของการชวยชาต ิตั้งสัจอธิษฐานแบบลึก ๆ ลับ ๆ อยูในน้ันแหละ สามแสนลานนะ
ฟงซิ ก็เคยพูดใหฟง แตกอนเพียงสองหมื่นลานฟาดอยูหลายเดือน ขายไมออก ขายยาก
ลําบากเหลือเกิน อันนี้ไมมีทางไปจริง ๆ ก็หมุนเขามาน้ี เอา เสี่ยงกัน  จึงวาไดเสี่ยงกันทั่ว
ประเทศไทยก็วาไดนะ ลงในจุดพันธบัตรออมทรัพยชวยชาต ิแลวก็มีอธิษฐานแปลก ๆ เขา
ไปในนั้น 
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สามแสนลานขายไดเทาไร ๆ จะออกทางหนังสือพิมพใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่ว
กัน ดูวาไปเชาหนาหนังสือพิมพไวเจ็ดแปดฉบับ พอวางขายน้ีสองวันคร่ึงเทาน้ันพรึบหมด
เลย จึงตองคืนที่เชาหนาหนังสือพิมพเขาไวคืนใหเขา แลวเสียคาเชาใหเขาคร่ึงหน่ึง คือเรา
เชาเขามาเทาน้ัน แลวคืนเขาก็ขอเสียคร่ึงหน่ึง ไมง้ันก็เสียหมดเพราะเชาไวเปนจํานวน
หลายวัน ประกาศทางหนังสือพิมพ แตน้ีเพียงสองวันคร่ึงเทาน้ันหมดพรึบ หนังสือพิมพ
ตื่นนอนยังไมไดลางหนา ทางน้ีหมดเรียบรอยแลว เลยตองคืนหนังสือพิมพเขา ขอเสียคร่ึง
เดียว 

อันนี้ก็เปนเครื่องหมายดวงชาตาของชาติไทยเรา จะเปนอะไรที่ไหนไป อํานาจของ
ชาต ิของศาสนา ชาติก็ชาติถือพุทธ ศาสนาพุทธ เวลาออกเส่ียงเปนเส่ียงตายจริง ๆ ก็หมุน
เขามาหาศาสนาหาธรรมเปนท่ีเกาะท่ียึด ก็อธิษฐานเขาไปในจุดนั้น ๒ วัน กับคร่ึงวันพรึบ
เดียวเทาน้ันหมดเลย นอกนั้นยังหลั่งไหลมาอีก หล่ังไหลมาเอาอีก ยังจะมากกวานี้อีกถา
ปลอยไปหลายวัน แตนี้คํานวณถึงเรื่องดอกเบี้ย ขนาดนี้ดอกเบี้ยพอด ีแลวเงินพ้ืนของเราน้ี
ก็หนุนแหละที่นี่เต็มที ่พอใจ ดอกก็พอดี ถามากกวานี้จะกระทบดอก เลยเอาแคน้ี 

ผูวาการจึงไดพูดวาทีน้ีเงินพ้ืนฐานเราไดเรียบรอยแลว มีแตจะกาวหนาไปเร่ือย ๆ 
พ้ืนฐานรองรับเรียบรอยหนาแนนแลว มั่นคงแลว น่ีผูวาการมาพูดเอง พูดดวยความตื่น
เตน บอกวาไมเชื่อ คือเหลือเชื่อวางั้นเถอะ แลวมันก็ไดเชื่อเสียเอง เพราะหลักฐานพยาน
ยืนยัน ยอมรับ แมแตผูใหญสูงสุดมา วงไหนก็ตามเหลือเชื่อดวยกันทั้งหมด ก็ยอมรับดวย
กันทั้งหมดไมมีใครคานกันไดเลย แลวฟงวาตบมือวาง้ันนะ พอใจ ตบมือที่เหลือเชื่อ แตได
เช่ือแลววาง้ัน ก็อยางนั้นละ 

คราวน้ีจึงเปนคราวท่ีวากวน ถาวากวนก็กวนพี่นองทั้งหลายเต็มที่ละเรา คือกวน
ดวยน้ําใจของเราที่มีตอชาต ิไมไดกวนเพ่ือจะเอามาขยํายํ่ายีใหเสียอะไรเลย แมเม็ดหินเม็ด
ทรายเราไมมี เราบอกตรง ๆ เลย ท่ีเรากวนพ่ีนองท้ังหลาย ๆ จนบางรายอาจจะรําคาญ 
เอะอะพูดแตเรื่องทองคํา ดอลลาร เงินสด ชวยชาต ิๆ ก็เพราะชาติของเรามันจะจมอยูแลว
ทั้งประเทศ จะไมพูดไดยังไง ก็เราเปนคนรักษาชาติ น่ัน เมื่อเปนอยางนั้นเราตองหวงตอง
ใยเปนกังวล ตองเสาะแสวงหาเคร่ืองหนุนชวยกันท้ังบานท้ังเมืองเรา เพราะเปนคนไทย
ดวยกัน ตางคนตองถือเปนภาระดวยกัน เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองมีหัวหนา เม่ือมีหัวหนาก็
ตองกวนกันเขาใจไหม หัวหนาไมไปกวนบริษัทบริวารจะไปกวนใคร ก็ตองไปกวน 

นี่ละที่กวนพี่นองทั้งหลาย เพราะจิตใจเรามันหมุนรอบตัวตลอดเวลา ตั้งแตเริ่มออก
ชวยชาติมาหมุนจริง ๆ เพราะเราไมเหมือนใคร วาอะไรเปนจริงทุกอยางเลย อันนี้ก็หมุน
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เพื่อเมืองไทยของเรา ไมใชเพื่ออะไร แตก็เดชะอยู ก็รูสึกวาฟนขึ้นมา ๆ ตั้งแตบัดนั้นเรื่อย
มาจนกระทั่งปานนี ้ทุกสิ่งทุกอยางเปนผลบวกมาเรื่อย ๆ นี่ละเปนที่พอใจ เพราะฉะน้ันเรา
จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดคิดถึงทองคําเราน้ําหนัก ๑๐ ตัน ขอใหเปนเครื่องหมายของชาติ
อยางเดนชัดทีเดียวนะ อยาใหหลุดใหขาดไป นี่ละจะเปนเครื่องเสริมชาติไทยของเราใหมี
ความสงางาม ลบลางสิ่งเลวรายที่จะพาเมืองไทยเราใหลมจมลงไปไดไมสงสัย 

หลวงตาถึงขนาดที่วาเมื่อไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันแลว หากวาจะมีเรื่องอะไรเกิด
ขึ้น เราจะปดลูกศิษยไวขางหลังเราจะออกสนามคนเดียว นี้ก็พูดแลวไมใชเหรอ นี่ละถาได
จุดน้ีแลวถึงใจเราแลว เอา ใครจะมาวาอะไรวาเถอะ เราจะออกสนามคนเดียวฟดกันเลย 
ใหมันตกทะเลหมดทั้งโคตรมันละ ใครมาวาใหเรานะ เขาใจไหม พี่นองชาวไทยเราจะไมให
มีบอบช้ํา เราจะกันไวหมดไมใหใครไปแตะไดเลย เราจะออกคนเดียว เพราะคําน้ีเปนคํา
ของเราบงบอกออกมาวาใหได ๑๐ ตัน มันก็เปนเวลาน้ีเทาน้ันขอใหพ่ีนองท้ังหลายได
ทราบท่ัวหนากัน เปนเวลาท่ีเหมาะสมกับเหตุการณทุกอยาง ไมมีที่ตองติที่วาเราชวยชาติ
ไทยของเรา น่ีละอันสําคัญ 

เราพยายามขวนขวายถึงจะบอบชํ้าบางเล็กนอยก็ตาม เพ่ือสวนใหญท่ีเปนคุณ
มหาศาล น่ีละตรงน้ันตรงท่ีเราเอานะ ถึงจะมีบอบช้ําบางเล็ก ๆ นอย ๆ เปนสวนของเรา
รวมกันอยางน้ี แตสวนใหญของเราจะแนนหนาม่ันคงสงางามครอบประเทศไทยของเรา 
เราจึงถือเปนสําคัญมาก ไดประกาศใหพ่ีนองท้ังหลายทราบวากาลน้ีเปนกาลท่ีเหมาะ
สมแลว ท่ีเราจะพยายามขวนขวายหาทองคําและดอลลารเขาสูคลังหลวงของเรา เพ่ือ
เปนความสงาราศีแกชาติไทยของเรา ถาเลยจากน้ีแลวจะไมไดนะ ใครจะเอาทองคํามา
โยนใหตูม อันนี้ทองคําชวยชาต ิ โดยที่ไมมีเหตุมีผลตั้งไวกอนอยางนี้จะไมไดนะ แตกอนก็
ไมเคยมีอยูแลว แลวตอไปก็จะไมมีอีก ที่มีก็มีอยูในจังหวะนี้พอด ี 

น่ีละเราจึงใหพรอมหนาพรอมตากัน เอา ทุกขก็ทุกขเถอะ ทุกขเพื่อชาติไทยของ
เรา หัวหนาคือพระพุทธเจาพาทุกข เอา ทุกข ไมจม คือธรรมมานําชาติของเรา ชาติ
เราเปนชาติแหงชาวพุทธ จึงขอใหยึดถึงคําสอนพระพุทธเจา ใหฟงเสียงธรรมนะ อยา
ฟงเสียงเรื่องซิบ ๆ ซาบ ๆ กระซิบกระซาบ เร่ืองท่ีมาทําเราใหลมจม กระซิบกระซาบมาแง
น้ันแงน้ีท่ีจะมาทําลายมีเยอะนะ ใหระวัง อยาสนใจอันน้ี ใหเอาตั้งแตสิ่งที่ธรรมทานบงบอก
ยังไง หัวหนาพูดยังไงใหฟง กอนที่เราจะนํามาพูดกับพี่นองทั้งหลายไดคิดเต็มเหนี่ยวแลว 
ถึงไดออกทุกระยะ ๆ ไมใชวาพรวดพราดออกมานะ พิจารณาเรียบรอยแลวออก ๆ เลย 
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พุงเลย ๆ ไมรอ ถาอันไหนออกเต็มเหน่ียวแลวออกเต็มเหน่ียวเลย อันไหนที่ยังไมควรออก
มันก็รูกันเอง รูกันเองอยูภายในน้ันละ ถาสมควรที่จะออกแลวออก 

น่ีสมควรอยางย่ิงแลวนํ้าหนักทองคํา ๑๐ ตัน เหมาะสมกับชาติไทยของเราอยางยิ่ง
ในภาวะเชนน้ี ถาเลยจากน้ีแลวเราจะไมไดนะทองคํา เพราะคลังหลวงของเราทองคําบก
พรองมาก ก็ไดเรียนใหพ่ีนองท้ังหลายทราบแลว เราไปดูเองจึงออกมาโฆษณาเพื่อพี่นอง
ทั้งหลายไดรูเรื่องของตัวเอง เวลาน้ีเมืองไทยเราตับของเรามีอะไรบาง ตับของเราก็มีทอง
คํา เวลานี้ทองคําซึ่งเปนตับเปนปอดของชาติไทย ลมหายใจของชาติไทยเราบกบางมากนะ 
ไดบอก จึงตองไดรีบเรงอยูนี่นะ ขอใหไดอันน้ีเขามาแลวจะหายใจโลง ถึงไมเต็มปอดก็โลง 
ไมเปนไร ขอใหได ๑๐ ตันนี้เถอะ 

กาลน้ีเปนกาลสมควรมากทีเดียว ไมมีกาลใดสมัยใดท่ีจะเหมาะสมย่ิงกวากาลน้ี
ท่ีเมืองไทยของเราจะลมจม แลวคนท่ัวโลกเขาเห็นกันหมด ทีนี้เราชวยชาติของเราทั่ว
โลกเขาก็เห็นกันหมด จึงเหมาะสมกับเหตุการณทุกอยาง ซึ่งควรจะไดทองคํามาอยาง
นอยอยาใหตํ่ากวา ๑๐ ตัน เอาตรงน้ี ถาไดตรงนี้แลวจะโลงทั่วประเทศไทย สงางามไป
หมด พูดไดทั่วหนากันเลยไมเปนไร หลวงตาพาพูดหลวงตาไปดูเรียบรอยแลวจึงออกมา
พูดใหพี่นองทั้งหลายฟง เพราะฉะน้ันจึงขอใหพยายาม 

อันน้ีเปนจุดใหญมาก กาลน้ีเปนกาลเหมาะสมมาก ที่จะไดทองคํามาก็ไดกาลนี้เทา
น้ัน กาลนอกนั้นเรามองไมเห็น มันตีบตันไปหมด มองเห็นวาปดตันเลย ปดตันขางหนา
ขางหลังไมเห็น กาลน้ีโลง ๆ ๆ เพราะฉะน้ันเราถึงหมุนแตกาลน้ีแหละเขาใจไหม กาลน้ีโลง 
โลงเพื่อชาติไทยของเรา จะไดหายใจโลงท่ัวหนากัน เมื่อไดทองคําตามจํานวนที่คนทั้งชาติ
ชวยกันใหเต็มเหน่ียวแลวน้ี ตรงน้ีสําคัญมากนะ ถาไดตรงน้ีแลวหายใจโลง ไมเปนไรละ
หมุนได 

ทีนี้ทองคําก็ด ี ดอลลารก็ด ี ประโยชนของอันนี ้ โอย.รอบดานนะ ทองคําไมเคลื่อน
ไหว แตผลประโยชนเคลื่อนออกเรื่อยๆ ไหลรอบตัว ดอลลารก็ไหลรอบตัวหมุนรอบตัว 
เปนประโยชนมากมาย การที่เราจะพิมพธนบัตรออกใชก็รูสึกวาโลงใจ ๆ เพราะอันน้ีหนุน
ไว ๆ ใหพิมพธนบัตรออกใชทั่วประเทศไทยของเรานี้ไดมากขึ้น ๆ น่ีอันสําคัญ เราจึงได
หมุนในจุดน้ี สําหรับหลักใหญแตะไมไดทองคํา เปนคลังหลวง เปนหัวใจของชาต ิ 
หายใจฝอดแฝด ๆ อยูในนั้นหมดทุกชีวิต เพราะฉะนั้นใครจะมาแตะไมได ถาอันน้ีโคนลง
ไปเมืองไทยนี้เปนหมา ๖๒ ลานตัว ไมใชพลเมือง ๖๒ ลานคนนะ 
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ไอกี้เราไมทราบมันจะโดดไปไหน มันก็ไมเคยทุกขจนขนาดนั้นไอปุกกี ้ แตมาทุกข
จนแลวไอปุกกี้มันจะมีโลกอยูหรือไมมีก็ไมรูนะ เพราะฉะนั้นขอใหไอปุกกี้เรามีโลกอยู เม่ือ
เจาของมันมีโลกอยูแลวหมาก็มีโลกอยู ถาเจาของไมมีโลกอยูแลวอยาวาแตไอปุกกี ้ ทุก
อยางในประเทศไทยยุบยอบไปหมดเลยนะ หลักใหญอยูตรงนี้ เรายกเปนขอตลกมาเร่ือง
ไอปุกกี้ ความหมายวาถาสวนใหญไดยุบยอบลง อะไรก็ยุบไปหมดเลย ความหมายวา
อยางนั้น ไมมีอะไรดีในเมืองไทยเรา มองดูทุกสิ่งทุกอยางไปยุบยอบหมดเพราะหลักใหญ
เสียไปหมด ลมระนาวไปหมดแลวอะไรจะดีขึ้นไมมีเลย จึงเรียกวาเสียหมดตลอดหมู หมา 
เปด ไก ที่ไหน ๆ หาชิ้นดีไมได ถาเจาของพาดีทุกสิ่งทุกอยางดีหมด น่ัน มันอยูจุดนี้นะ 

น่ีละขอใหพ่ีนองท้ังหลายจําเอาไวคําน้ีวา ทองคําเราคราวน้ีเปนคราวท่ีเหมาะ
สมมากท่ีสุดแลว เอา ใหพากันทุมลงไป มีมากมีนอยทุมลงไป น่ีคําวามหากุศลก็ร่ืนเริง
บันเทิงในจิตใจของเรา มหากุศลท่ีเราสรางท่ีไหนจะเปนมหากุศลไดอยางท่ีเราชวยชาติไทย
ทั้งชาติคน ๖๒ ลานคน แผนดินชาติไทยหนักขนาดไหนจะจมอยู ท่ีผานมาแลวน้ีเห็นอยูท่ัว
หนากัน บัดนี้กําลังฟนขึ้นมา ๆ เอา หนุนข้ึนมาใหไดเต็มสัดเต็มสวน แลวเราจะโลงใจท่ัว
หนากันไปหมดน่ันแหละ จุดน้ีเปนจุดสําคัญนะ 

แลวขอใหฟงหัวหนา ใครจะมายุแหยกอกวนแบบไหน ใหฟงเสียงหัวหนาเปนนํ้า
หนักเทียบกันทันท ี ๆ ถาใครวาอะไรมาเปายังไงก็ลมตามเขาจมนะ เมืองไทยจม ใหฟง
เสียงหัวหนาคือธรรม ธรรมน้ันละเปนหัวหนา พระพุทธเจาออกมา เราก็ไดทํางานสนอง
พระมหาบารมีของพระองค ไดทํางานแทนพระองค และมาเกี่ยวของกับพี่นองทั้งหลาย
แลวขอใหตางคนตางมีความพรอมเพรียงสามัคคี มีความรักชาติเปนแกนสําคัญ มีความ
เสียสละและมีความพรอมเพรียงเปนสิ่งแวดลอมแลวจะสงางามไปหมด วาอะไรวาอยาง
เดียวกันถึงกัน ๆ ขึ้นได 

ถาตางตัวตางดีดตางดิ้น ดังที่ทานแสดงไวในชาดกเราก็เคยมาพูดใหฟงแลว นก
กระจาบมันมี ๒ พวก พวกหนึ่งนกกระจาบของพระโพธิสัตว พวกหนึ่งนกกระจาบของพระ
เทวทัต พระเทวทัตเปนคูกรรมคูเวรกอกรรมกอเวรตอพระพุทธเจา ทีนี้นกกระจาบที่เปน
บริษัทบริวารของพระเทวทัตนั้นไมลงรอยกัน ไปที่ไหนมักแตกราวสามัคค ีทะเลาะเบาะแวง
กันไปเรื่อย ๆ บริษัทบริวารของพระเทวทัตคือนกกระจาบ ๕๐๐ ตัว ไปที่ไหนกอกวนกัน
เร่ือย ยุงกันเรื่อย หัวหนาก็จะเปนจะตายเทวทัต  

แลวอีกฝายหนึ่งก็เปนนกกระจาบอีกเหมือนกันม ี ๕๐๐ ตัว เปนบริษัทบริวารของ
พระโพธิสัตวคือพระพุทธเจาของเรา ทีน้ีเวลาลงไปกินขาวในนาเขา นกตั้ง ๕๐๐ ตัวมันก็สิ้น
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เปลืองมากเจาของเขาก็เคียดแคน เขาก็วางตาขายครอบละซิ พอลงไปนี้ตาขายเขาก็ครอบ
เลยทีเดียว น่ีเปนพวกแรกบริษัทบริวารของพระเทวทัตลงไปกินขาวในนาเขา เขาเอาตาขาย
ครอบไวนี้ตางตัวตางดิ้น หัวหนาสั่งอะไรไมยอมฟงเสียง ใครก็จะด้ินเอาตัวรอด ๆ สุดทาย
นกกระจาบ ๕๐๐ ตัวตายเรียบหมดเลย น่ันเห็นไหม นี่เพราะโทษแหงความไมลงรอยกัน 
แตกความสามัคคีกัน สุดทายตายกันทั้งหมด น่ัน น่ีเปนตัวอยางอันหน่ึง ใหพิจารณาถึง
เร่ืองความราวราน ความแตกราว ความยุแหยกอกวนซึ่งกันและกันในวงแหงชาติไทยดวย
กัน ไมสมควรอยางยิ่ง จะจมกันไดดังนกกระจาบ นี่เปนขอสาธกอันหนึ่ง 

ขอสาธกอันที่สอง นกกระจาบเปนบริษัทบริวารของพระโพธิสัตว ทานสอนไวเรียบ
รอยทุกอยาง บริษัทบริวารของทานมีความกลมกลืนสามัคคีกัน ฟงเสียงหัวหนา หัวใจของ
บริษัทบริวารตัวใด ๆ คอยฟงเสียงหัวหนา ๆ หัวหนาส่ังยังไงพรึบ ๆ ๆ เลย ทีนี้ไปกินขาว
ในนาเขาอีกเหมือนกัน พอไปกินขาวในนาเขาแลวเขาก็วางตาขายครอบอีกแหละ เพราะเขา
เคยไดดวยวิธีการใดเขาก็ทํา พอไปกินขาวน้ีเขาวางตาขายเขาครอบพรึบทีเดียวเลยท่ีน่ี หัว
หนาบอกวา นี่ฟงซิคําบอกอยางนี้เราเคยไดคิดไหม แตเปนเรื่องอุบายของพระโพธิสัตว 
พอถูกตาขายครอบแลวหัวหนาส่ังวา ใหตางตัวตางตายคนละแบบ ฟงซินะ คือนกกระจาบ
ท้ังหลายไมตายละ อยาด้ินอยาดีดใหตางตัวตางตายคนละแบบละฉบับ ตายหงายตายควํ่า 
ตายแบบไหนเหมือนสัตวตายแลววาง้ันนะ อยาดีดอยาดิ้น สั่งลูกนองแลวเงียบ 

พอดีเจาของตาขายเขาก็มา รีบสั่งกันไวคือถาดิ้นอยางนี้แลวออกไมได ตองเปนเจา
ของเขามาเปดถึงจะออกได เขาใจไหม เพราะตางตัวตางที่จะหาออกชองนั้นชองนี้มันออก
ไมไดแลว ถาออกก็ออกหมด เขาเปดนี้มันก็ออกหมดถาตายก็ตายหมด อยางนกกระจาบ
พวกแรกนั้นตายหมด นกกระจาบพวกสองน้ีหัวหนาส่ังไวเลยทีเดียววาใหตายคนละแบบ 
ทั้ง ๆ ที่ไมตายนะนกกระจาบ ใหทําตัวเปนนกตายคนละแบบ ๆ เต็มอยูในนี ้ เม่ือ
นายพรานเขามาแลว ใหฟงหัวหนาท่ีจะใหสัญญาณ แนะบอกไวอีกดวยนะ ทีนี้เจาของตา
ขายก็มา อูย.นกเหลาน้ีมันเปนยังไง ตะโกนขึ้น ตาขายก็ไมเห็นรุนแรงอะไรนัก ทําไมมัน
ตายไดยังไง ดูซินะ มันตายควํ่าตายหงายตายอยูทุกแหง ตัวไหนอยูที่ไหนเหมือนตายมาตั้ง
กัปตั้งกัลป 

เขาก็เลิกตาขายขึ้นละซ ิ ก็มันตายหมดแลวจะไประวังอะไรใชไหม มันตายคนละ
แบบ ๆ นี่เห็นไหมพระโพธิสัตวทานสั่งกันสอนกัน ทีนี้พอไดจังหวะแลวโพธิสัตวคอยจองดู
อยูน่ีหัวหนา พอไดจังหวะแลวก็ขึ้นสัญญาณวา ไปไดเทาน้ันละ พรึบไปหมดเลย ไอน้ันเลย
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ตายแทน บักหาน่ันเลยตายแทนเขาใจไหม มันไมไดสะแตกนกกระจาบละซิ มันโงกวานก
กระจาบเขาใจไหม มันเลยตายแทน แลวผานไปไดเรียบ  

นี่คือความพรอมเพรียงสามัคคีและฟงเสียงหัวหนา หัวหนาก็ไดแกโพธิสัตว หัว
หนาน้ีก็ศาสดาเอก ท่ีมานําพ่ีนองท้ังหลายเวลาน้ีคือศาสดาเอก เรานําธรรมมานําพ่ีนองท้ัง
หลายน้ีก็เทากับนกกระจาบ ๖๒ ลานตัวเขาใจไหม ถาแตกสามัคคีกันตายหมดนะ ถาตาง
คนตางมีความพรอมเพรียงสามัคคีแลว ความจนน้ันแหละมันจะตายอยางแหงเลยเขาใจ
ไหม เราเหยียบหัวมันไปเลย ใหจําเอานะขอน้ี เปนคติเคร่ืองเตือนใจอันหน่ึง เรื่องก็มีเทา
น้ันละวันน้ี ไมไดพูดอะไรมากแหละ ไมมากอะไรมันมากพอแลว จนไมมีนํ้าลายจะพูดแลว 
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