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 เวลานี้รวมทองคําทั้งหมดได ๕,๓๙๖ กิโล อันนี้รวมทองคํากฐินเขาดวย เวนกฐิน
เงินสดท่ีฝากไวในธนาคาร ยังขาด ๕๐๐ กิโลท่ีเราจะมอบวันท่ี ๑๐ ธันวา อยู ๑๖๓ กิโลคร่ึง 
 ธรรมไมเหมือนโลก ตองมีความเสมอ ไมหนักโนนเบาน้ี ถากิเลส...ไมมี คําวา
ประมาณไมมี...กิเลส แตธรรมนี้มีตลอดตั้งแตเล็กจนใหญสุด ธรรมจะมีพอเหมาะพอดีติด
ไปเลย เรียกวาธรรม (อาจารยไพโรจน ดอยปุย ถวายทองคํากฐิน ๑ บาทคะ) เออ ทาน
ไพโรจน ดอยปุยนี ้ ดูวาบานเดิมอยูทางหนองคาย ทานไปอยูดอยปุยนานแลว ทานสนิท
สนมกับพวกคนปา พูดนี้ฟงไมทันเลย เขาเรียกพวกแมวพวกอะไรนี่ ทานไพโรจนไปอยูนั้น 
อยางน้ันละเห็นไหมละ พระไปอยูที่ไหน ธรรมไปอยูที่ไหนสมานกัน สมัครสมานประสาน
กันเขา ท่ีมันเร่ียราดสาดกระจายอยู เขารวมตัวเปนแทงเปนช้ินเปนอัน อันนี้พวกแมวของ
เลนเมื่อไร แมวก็คน น่ันนะ มันอยูที่คนนะ หัวใจมีดวยกัน 

ทางเจาหนาที่รักษาปาก็ไปอยูที่นั่น อันนี้ก็แปลไดยากเหมือนกัน แตคิดไมยาก มัน
จะมีอะไร ไอเรื่องกิเลสมันจะชอบเบง เขาใจไหมละ วาเราเปนเจาเปนนาย เปนเจาหนาท่ี
อํานาจบาตรหลวง ทําหนาที่อะไร ๆ นี้ก็จะเอาหนาที่ออกเบงแลวก็เปนอํานาจขึ้นมา อยาก
ทําอะไรก็ทําละซี ทีนี้พวกนี้เขาทํางานของเขาตั้งแตเมื่อไรอยูในปาในเขา เราจะไปเบงเอา
ทันทีทันใดโดยหาเหตุผลไมไดก็กระทบกันละซี สุดทายเจาหนาท่ีกับพวกน้ีเลยเขากันไมได 
เปนขาศึกตอกัน อยางน้ันนะ เจาหนาท่ีท่ีวาเกง ๆ แตกอน โอย ถอยกรูด ๆ นะ เขาเอาจริง
นะ มันเหมือนมดแดง กัดชองนั้น กัดชองนี้เขามา เลยอยูที่ไหนอยูไมได เขาใจไหมละ ทุก
อยางมันเขาถึงกันไดหมด แผนการยังไง เราจะทํายังไง ๆ วิธีการใด ทางนี้ก็อยูไมไดซ ีมัน
จะมาชองไหนแบบไหนแบบใดไมรู เผาบานเผาเรือนเผาอะไรเขาไป ตกลงก็รอนเปนไฟ 
เปนอยางน้ันนะ 

พอดีพระไปอยูที่นั่น ทานไพโรจนเราน่ี อยูหนองคายอยูอําเภออะไรนา ทานอยูน้ัน
นานแลว โอย เปนเนื้อหนังอันเดียวกันกับพวกนั้น เขาเคารพนับถือทานมาก เวลาทานไป
อยูน้ันทานก็สมัครสมาน ถามเหตุถามผลทั้งสองฝาย ฝายนี้เปนยังไง เหตุผลกลไกอะไร 
ฝายนี้เปนยังไง เหตุผลกลไกอะไร ถึงไดทะเลาะเบาะแวงทําความเสียหายแกกันและกัน 
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เขาไปสืบไปเสาะเอา ไมเอามาประจันหนากัน คอยสอดคอยแทรกเขาไปก็สนิททั้งสอง พระ
ทานก็สนิททั้งสอง ฝายเจาหนาท่ีทานก็สนิท ฝายน้ีทานก็สนิท 

ทานเขานอกออกในแทรกนั้นแทรกนี้ไดเรื่องไดราวมาทุกอยาง แลวคอยอบรม
คนละฝกละฝาย พวกน้ีอบรมแบบน้ี ๆ ตอไปก็เขาประสานกันเลย ทีน้ีเจาหนาท่ีก็ผาสุก
เย็นใจ พวกน้ันก็ผาสุกเย็นใจ เวลาน้ีเย็นไปหมดเพราะทานเปนผูสมาน เห็นไหมละ เพราะ
ฉะนั้นเขาถึงเคารพทานไพโรจนที่อยูดอยปุย จะไปไหนเขาไมยอมใหไป เห็นไหมละ เขา
เคารพ ตลอดถึงเจาหนาที่ก็เหมือนกัน เพราะไดมีความกลมกลืนสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจ
เดียว เปนมิตรเปนสหายตอกันระหวางพวกชาวบานกับเจาหนาท่ี ทีนี้ฝายไหนก็ไมอยากให
ทานไป ทานเลยอยูน้ัน เราไดไปพักวัดทานเหมือนกันตอนที่ไปเทศนผาปา 

นี่พูดถึงเรื่องที่เอาทองคํามา ก็ทานเองเปนผูประกาศบอกคนปาพวกแมวหลั่งไหล
มาฟงเต็มไปหมดเลย ก็มาเพราะทานองคเดียว เขาเคารพนับถือหมด ทานพูดคําเดียวน้ีท่ัว
ถึงกันหมดเลย ทานอยูดอยปุย เราก็ไปเทศนท่ีน่ัน น่ีละการสมัครสมานประสานสามัคคีกัน 
เปนคุณเปนประโยชนมากมาย อะไรไมดิบไมดีเอามาซอม สมัครสมานเยียวยารักษา คุณ
ภาพก็คอยปรากฏขึ้น ๆ แลวใชได อันไหนไมดีก็ทิ้งไป ๆ สุดทายกลับมาเปนขาศึกตอตัว
เองอีก การทําลายไมด ี การสมัครสมานเปนของด ี อวัยวะของเราสวนไหนที่ไมดีรีบแกไข 
ควรใสยาอะไรใหรีบใส ตรงไหนบกพรองใหรีบหาหยูกหายามาใสเยียวยารักษาแลว อวัยวะ
สวนวิการก็หายไป ๆ ไมใชวาพอไมดีแลวก็เอามีดตัดเขาไปก็เพิ่มเลย 

น่ันละความสมัครสมานสามัคคีเปนความดีงาม พระพุทธเจาทรงชมเชย สามคฺคี 
สมคฺคานํ ตโป สุโข ความสามัคคีความพรอมเพรียงแหงหมูคณะน้ี ทําความรมเย็นเปนสุข
ตอกัน ทานแสดงไวในหลักธรรมเปนสูตร ๆ ความสามัคคีนี้ยกขึ้นตลอดนะ เชน พรอม
เพรียงประชุม พรอมเพรียงกันเลิก พรอมเพรียงกันทํากิจที่สงฆจะพึงทํา มีแตความพรอม
เพรียง ๆ  นี่ละธรรมของพระพุทธเจา เรียกวา อปริหานิยธรรม ธรรมนี้อยูที่ใดจะมีแต
ความเจริญรุงเรืองโดยถายเดียว หาความเสื่อมไมได ความสามัคคี ความสมัครสมาน เปน
ของสําคัญมากทีเดียว 

อะไร ๆ ใครก็ชอบของดีทั้งนั้น ไมไดชอบของชั่ว แตการไปพูดไปกลาวไปทําความ
ชั่วแกเขานี้ทําไมทําได ก็เพราะความขัดแยงตอธรรม เมื่อขัดแยงตอธรรมก็ทําลายกันไดคน
เรา ถาตางคนตางมีความพรอมเพรียงสามัคค ี เอาหลักความถูกตองเปนจุดศูนยกลางคอย
เดินเขามา ๆ ยอมรับกัน ใครผิดใครถูกยอมรับกัน ๆ อยูกันไดทั่วประเทศเขตแดน ถามี
แตความอวดดีอวดเดน อวดรูอวดฉลาด อวดอํานาจวาสนาปา ๆ เถื่อน ๆ มารุกรานผูอ่ืน 
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ๆ ตลอดถึงสวนรวมก็เปนไฟไป ตั้งแตไฟกองเล็กเปนไฟกองใหญเผาไดทั้งบานทั้งเมือง 
ความอวดดีอวดเดน การยุแหยทําลายการกอกวนไมใชของด ี ทําความแตกราวไดทั้งนั้น 
ความประสับประสาน ตรงไหนไมดีรีบแกไข ๆ ก็ดีขึ้นทุกแงทุกมุม สุดทายก็ดีหมด น่ีละ
ความพรอมเพรียงสามัคคีพระพุทธเจาทรงชมเชยเปนอยางยิ่ง นี่ก็มีในสูตร 

เราลืมพระเจาแผนดินอะไรนา เขาไปเฝาพระพุทธเจาจะคอยฟงอุบาย เพราะพระ
เจาแผนดินกับบริษัทบริวารไมคอยจะลงรอยกัน เขาไมคอยเคารพนับถือ จะเขาไปหาอุบาย
จากพระพุทธเจา พระองคยกปบขึ้นเลย ความพรอมเพรียงสามัคค ีลดราวาศอกซ่ึงกันและ
กัน อยาถือดีถือเดน มันจะเปนช่ัวเดนไปเร่ือย เอาความดีเขาประสานเสมอ ความดีจะดีขึ้น
เร่ือย ๆ ถาเอาความช่ัวเขาไปท่ีไหนเหมือนไฟเผาโลก เผานอยไหมนอย เผามากไหมมาก 
ไหมจนหมด น่ันทานวา แลวก็มาลงในความสามัคคี อยาถือดีถือเดน อยาอวดดีอวดเดน ผู
นอยก็คน ผูใหญก็คน ทานสอน ก็หมายถึงวา หัวหนาก็คน ลูกนองเต็มแผนดินก็คน มีหัว
ใจดวยกัน ใหสมัครสมานหาเหตุหาผลมาประสานกัน แลวจะมีความแนนหนาม่ันคงย่ิงข้ึน 
น่ีคือความรวมตัว 

แลวก็เขาไปหาความสามัคคี ใหมีความสามัคคี หมั่นประชุมปรึกษาหารือกันเสมอ 
อยาถือดีถือเดน อวดรูอวดฉลาด อวดอํานาจวาตัวเปนผูใหญ ๆ จิตใจคนมันใหญดวยกัน
ทุกคน ตัวเล็ก ๆ เทาหนูมันก็มีใจ..สัตว แมแตเด็กสมมุติไปเฆี่ยนไปตีเขานี้ เขารองไหเขา
เสียใจขนาดไหนเด็กมีหัวใจ เคียดแคนใหผูใหญ น่ัน น้ีเขามีอํานาจนอยในทางเปดเผยวา
เขาตํ่า ในทางลับ ๆ ซึ่งเปนความจริงอันหนึ่งคือจิตใจมันมีเหมือนกัน เคียดไดโกรธได ดี
ได น่ัน น่ีละทานจึงใหเอาธรรมเขาไปประสานแลวจะดีไปหมด ถามีธรรมเขาไปตรงไหน
แลว แทรกตรงไหนจะดีขึ้น ๆ ก็อยางนั้น  

อยางเมืองไทยของเราที่ไดดําเนินมาโดยลําดับ จนกระทั่งปจจุบันนี้ก็เปนมาดวยดี
เพราะความสามัคคีของพ่ีนองชาวไทยเรา คิดดูซ ิ อยางชวยชาติก็ทราบกันทั่วทั้งประเทศ 
ตางคนตางชวย ๆ ใครอยูแหงหนตําบลใดมาชวยสนับสนุนกัน ทุกสิ่งทุกอยางก็ฟนฟูขึ้นมา
เปนลําดับ เปนท่ีพอใจข้ึนเปนลําดับลําดานะเวลาน้ี ก็อยางน้ันแหละ เพราะความพรอม
เพรียง ความสามัคคี ความรักชาติเปนแกนสําคัญ มีความพรอมเพรียง ความสามัคคี 
พรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือชาติบานเมืองของเราซ่ึงเปนสวนรวมอันใหญหลวงมาก ตางคน
ตางมีความพรอมเพรียงกัน อยาแตกแยกสามัคคี อยาไปเที่ยวหาอวดด ี อวดเดน น้ันคือ
อวดความเลวทรามของตัวเอง หาชิ้นดีไมได 
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ใคร ๆ ที่อวดดีอวดเดนคนนี้จะไมทําประโยชนใหโลกนะ จะทําแตความเส่ือมเสีย
ใหโลกจนพินาศได คนใดไมอวด หาเหตุหาผลท่ีดิบท่ีดีงาม แลวเอาเขามา ๆ ของดีเขาตรง
ไหนก็ดีตรงนั้น ดีในบุคคลดีในสัตว ดีในสวนรวม ดีทั่วทั้งประเทศชาต ิ เพราะมีแตของดี
เขามาประสานกันเขาใจไหมละ ของดีจึงเปนสําคัญ ทานเรียกวาธรรม ดี ๆ เลิศก็มีแต
ธรรม เปนธรรมแลวก็ดีทั้งนั้น ดีเลิศ ใหพากันอุตสาหพยายาม หลวงตาก็ไดคิดเต็มเม็ด
เต็มหนวยแลวกอนท่ีมาชวยพ่ีนองท้ังหลาย ก็เคยพูดมาไมรูกี่ครั้งกี่หนแลว สุดหัวใจ
เรา คิดจนหัวอกจะแตก พิจารณาเต็มเหน่ียวแลวก็ออกสนาม เพราะฉะน้ันเวลาออก
แลวจึงออกเรื่อยเลย เพราะไดคิดเรียบรอยแลว ท่ีวามารบกวนพ่ีนองท้ังหลายก็ถูก ทั้ง 
ๆ ที่หลวงตาไมไดหวังเอาอะไรเลยนะ แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมไดหวังเอาจากการ
ชวยเหลือน้ี วาจะหยิบน้ันเอาอันน้ีมาเปนของเรา เราไมมี เราเปดโลงตลอด แบมือตลอด
เลย เพื่อชาติบานเมืองของเรา  

เพราะฉะนั้นจึงขอใหพากันมีความพรอมเพรียงสามัคคี มีเทาไรก็ชางเถอะ สมบัติ
เปนของเราทําดีไปแลว ดีไปจากเรา มันก็ยอนเขามาหาเราเปนคนดี ๆ ความแนนหนาม่ัน
คงของชาติก็คือเราเอง จะเปนผูแนนหนาม่ันคง เพราะความรักชาติ ความสามัคคีของเรา 
น่ีละสําคัญมาก ความรักชาต ิความสงวนชาติ ใหสงวนเปนวรรคเปนตอนเปนเขตเปน
แดนไปเรื่อย ๆ อยางน้ันนะ  

นี่ชาตินี้มันลอมรอบหมด อะไรที่เปนกฎของชาติหรือเปนประเพณีขนบธรรมเนียม
ของชาติใหพากันรักษาดวยด ี เพราะบรรพบุรุษทานพาดําเนินมาแลวเรียบรอยดีงาม สงบ
เสงี่ยมงามตา ใหเรายึดส่ิงเหลาน้ีมาใชมาปฏิบัติ จะเรียกวาลูกที่ดีรับทอดมรดกจากพอแม
ปูยาตายายมาเปนขื่อเปนแปตอไปไดขางหนา แลวกุลบุตรสุดทายทีหลังก็ยึดเราสืบทอดไป
โดยลําดับ ถาเราพาเหลวแหลกแหวกแนว เด็กก็จะเลวไปตาม ๆ กันหมด ใหพากัน
ระมัดระวัง อยาสักแตวาทํา อยากทําอะไรก็ทํา ใหคิดเสียกอนนะ ใหคิดเสียกอนวาผิดหรือ
ถูกอันนี้ขึ้นกอน วาจะทําอะไร ๆ อยางนี้ใหคิดเสียกอนวาผิดหรือถูก ถาเห็นวาผิดแลวอยา
ฝน ฝนก็ฝนทําลายตัวเองและสวนรวมไปเปนลําดับไมมีช้ินดีเลย ถาหากวาไมดีไมทํา ตาง
คนก็งดความไมดีนั้นเสีย ทําแตความดีไป ความดีก็เดน น่ัน มันข้ึนอยูกับเราแตละคน ๆ น่ี
นะ  

เร่ืองศีลเร่ืองธรรมเปนสําคัญอยูในหัวใจของชาวพุทธเรา อยาหางเหินศีลธรรม ศีล
ธรรมน้ีดีเลิศ เขาตรงไหนไมมีคําวาครึวาลาสมัยไมมี ดีไปหมด แมแตเด็ก เด็กใดเปนคนด ี
ผูใหญทราบแลวจะไมทราบยังไง ก็เกิดมาจากผูใหญ เด็กดีเด็กชั่วรูกันทั้งนั้น ผูใหญดีผู
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ใหญชั่วทําไมจะไมรูกัน ยิ่งผูใหญดวยแลวก็พรอมแลวที่จะแกไขดัดแปลงหรือสงเสริมสิ่งที่
ดีงาม ปดเปาสิ่งที่ไมดีออกโดยลําดับลําดา ดวยความมีเหตุมีผลดวยกัน บานเมืองเราก็
เจริญ อยาสักแตวาอยากทําอะไรก็ทําไปตามอําเภอใจ คิดอะไรก็ทําไป คนหลักลอยหาหลัก
หาเกณฑไมไดเลื่อนลอย โลเลโลกเลก บานเมืองก็เลยไมมีขื่อมีแป ไปที่ไหนก็ทําลายแตขื่อ
แตแปของตัวเองทั่วทั้งประเทศ เมืองนั้นเลยไมมีขื่อมีแป คือไมมีขนบประเพณีธรรมเนียม
อันดีงาม ท่ีบรรพบุรุษของเราปูยาตายายพาดําเนินมา เราทําลายเสียหมด สิ่งที่เหลืออยู
และเกิดข้ึนทีหลังมีแตส่ิงเลวราย ๆ เด็กเกิดขึ้นมาก็เลวรายแลวแตอยูในทองของแมนูน 
พอแตกออกมาก็เปนมหาโจร น่ันเห็นไหมละ ความชั่วมันฝงมาตั้งแตลึก ๆ นะ ออกมาขาง
นอกก็ชั่วยิ่งเปดเผย ยังทําชั่วไดมากนั่น เสียหาย ใหพากันระมัดระวังรักษา ใหรักษาขนบ
ประเพณีอันดีงามของเราไวใหด ี 

อยางท่ีเราเคยพูดเสมอ ๆ น้ัน เราพิจารณาแลวไมไดเอามาพูดเฉย ๆ น่ีนะ ขนบ
ประเพณีอันดีงามของปูยาตายายของเรา ในชาติของเรา และชาติของใคร เขารักษาเปน
มรดกของชาติเขาเปนลําดับลําดา ดูชาติใดดูการแตงเนื้อแตงตัวเขาจะบอกไวเลย ชาติน้ี
แตงเนื้อแตงตัว ขนบธรรมเนียมเขาเปนอยางน้ัน เปนความดีงามของเขา อันนี้ชาติของเรา
มีขนบธรรมเนียมประเพณีเปนยังไง การนุงการหม การใชสอยตาง ๆ มีขอบมีเขตมีเหตุมี
ผลหรือไม ตองเอามาคิดซิ เมื่อคิดแลวก็นํามาปฏิบัต ิ ถาตางคนตางปฏิบัติตามขอบเขต
ของประเพณีนั้น ๆ แลวก็ดีไป ๆ นี่บานเมืองเราก็มีขื่อมีแปมีหลักมีเกณฑ อยาสุมส่ีสุมหา 
เห็นอะไร ๆ มาก็ควา ๆ ๆ น้ีคือความเหลวแหลกแลวก็แหวกแนวไปไดนะ ใหพากันรักกัน
สงวน  

ใหพากันพิจารณาใหดีดวยนะขนบประเพณีอันดีงาม การแตงเน้ือแตงตัวสําคัญมาก 
เปนการออกแขกออกคนประกาศตัวเองวาดีหรือชั่ว ใหเขาเห็นชัดเจนมากนะ เหลาน้ีควรมี
หลักมีเกณฑ สุมสี่สุมหาไมด ี ย่ิงเขามาในวัดในวาดวยแลว ยิ่งอุจาดบาดตามาก ดูไมไดเลย 
การแตงเน้ือแตงตัวสะว้ีดสะวาด เปดหนาเปดหลัง แบบกิเลสลากจมูกไป ไมมองดูศีลดู
ธรรมคือความดีงามบางเลย อันน้ีเสียมากอยาพากันทําลูกหลาน คิดดูซิตั้งแตหมาเรามันยัง
เหา คนอ่ืนเขามาดวยกันย้ัวเย้ีย ๆ ก็ไมเห็นอะไร แตคนที่แตงตัวแขงหมานะซิ หมามันก็
ตอสู มันก็เหาวอก ๆ หลวงตาซ่ึงเปนเจาของหมาก็ชวยหมาขนาบกันไปเร่ือย เขาใจไหม 
ชวยหมาขนาบกันใหญ นั่นละแตงตัวแบบนั้นใชไมไดอยาเอามา  

เราไมไดเลิศไดเลอดวยการแตงตัว อันน้ีเปนเร่ืองของกิเลสอวดกันตางหาก 
เพราะอํานาจแหงจิตใจท่ีมันตํ่าทราม ไมใชจิตใจท่ีมีคุณคาราคาสูงอะไรนะ เปนจิตใจท่ี
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ต่ําทรามออกมาแสดงตอกัน คนน้ันก็ตํ่าทราม แลวแขงกันไปแขงในความต่ําทราม สุด
ทายตํ่าทรามกันหมด ชาติไทยของเรามีแตคนต่ําทราม เปนยังไงนาดูไหมพิจารณาซิ  

ของดีมีอยู ที่ไหนจะเลิศเลอยิ่งกวาเมืองไทย ของดีคือธรรม เปนแบบฉบับไดทุก
ระดับ ของผูปฏิบัติตาม ผลประโยชนที่ดีงามขึ้นเปนชั้น ๆ ใหนํามาใชกัน อยาทําสุมส่ีสุม
หานะ เสียมาก ทําแบบสุกเอาเผากิน ๆ โลเลโลกเลก ไมมีกฎมีเกณฑบางเลย น้ีเสียนิสัยจน
กระท่ังวันตาย แลวเด็กก็จะถือเอาผูใหญท่ีเลวทรามน้ีละไปเปนจิตใจอันตํ่าทราม แลวแสดง
ความลามกจกเปรตออกมาใหเห็นแลวมันดูไมไดนะ ของดีมีอยู ย่ิงเราเขามาในวัดในวาซ่ึง
เปนสถานท่ีเคารพบูชาอยางย่ิงแลว ไฉนเราจะมาเอาของเลว ๆ อยางนั้นมาอวดวัดมีอยาง
เหรอ เราวาจะเอามาเปนคูแขงวัด มันคูแขงอะไรวัดทานเลิศเลอมาพอแลว เอาอะไรมาแขง
ทานวะ พระทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาอะไรมาแขงทาน นอกจากความเลวของเราใหรีบ
ปดออกอยาเอามาแขง โยนมันลงทะเลอยางนั้นถึงจะถูก อยาพากันทํานะลูกหลาน มันดูไม
ไดนะ  

น่ีละในฐานะท่ีเราเปนพระดวย แลวเอาธรรมมาส่ังสอนพ่ีนองท้ังหลาย จึงเปนภาษา
ธรรม ใหพี่นองทั้งหลายไดฟง ถาภาษาโลกดวยกันแลวตางคนตางโมกโขโลกนะ เห็นแก
หนาแกตาเกรงใจเขาเกรงใจเรา สุดทายก็ตางคนตางทําชั่ว จะติเตียนกันยังไงติเตียนไมได 
เพราะเกรงใจกัน ก็มีแตทําความช่ัวชาลามก แตธรรมทานกระตุกปุบ อยาทําอยางนั้นไมด ี
ก็เปนผลประโยชนอันดีงามขึ้นมา  

น่ีละภาษาธรรม ดังที่หลวงตาไดนํามาสอนพี่นองทั้งหลายเพื่อความดีงามแหงชาติ
ไทยของเรา แลวประดับพระพุทธศาสนาใหสวยงาม สมช่ือสมนามวาเราเปนลูกชาวพุทธ 
น่ัน น่ีอันสําคัญมาก การแตงเนื้อแตงตัวนี้สําคัญนะ ประกาศจิตใจท่ีตํ่าชาเลวทราม
บอกชัดเจน เพราะเร่ืองน้ีเปนเร่ืองกิเลสลวน ๆ ทีเดียว ไมมีอรรถมีธรรมแฝงแมนิด
หน่ึง เปนเร่ืองกิเลสลวน ๆ ความตํ่าทรามลวน ๆ อยาเอาเขามาทําลายศาสนา ทําลาย
วัดวาอาวาส นี่เปนจุดใหญที่โลกชาวพุทธเราเคารพนับถือทั่วดินแดนของไทยเรา อยานํา
ส่ิงนรกจกเปรตเขามาทําลาย เสียมากทีเดียว มองดูแลว มองดูคนทั้งคนมันจะดูกันไมไดนะ 
ธรรมดูไดงายมาก ธรรมด ูดูละเอียดลออ เราผูปฏิบัติตามธรรม ควรจะฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรมบาง ฟงเสียงกิเลสตัณหาพาคนใหจมมามากขนาดไหนเราก็เห็นกันแลว ทีนี้ใหฟง
เสียงอรรถเสียงธรรม ถาอยากเปนคนดีมีคุณคาใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงครูเสียง
อาจารยนะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละนะ หลังจากน้ีแลวเราก็จะไปธุระ บานแพง 
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