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 เมื่อเชาออกไปแตเชาไปดูที่จะขุดรองน้ําใหน้ําออกคลองใหญหวยหมากแขง คือฝน
ตกแถวนี้ๆ จะไหลลงไปนี้หมด ถาไมมีคลองรับกันแลวไมได เสีย เดี๋ยวกําแพงก็พัง นาก็
ทวมหมด จึงตองไปดูซ้ําอีก เม่ือเชาไปแตเชาเลยเทียว คือดานคลองที่เขากําลังถมเปนถนน
น้ี แตกอนทานปญญาทานทําเสาติดกันกับริมคลองเลย เพราะทานไมทราบวานาเขาอยูทาง
โนน เกี่ยวของกับวัดอยางไรบาง เพราะเราเปดใหทานเลยวา โครงการที่จะทํากําแพงนี้ให
เปนเรื่องของทานทั้งหมด ถาพูดถึงเรื่องความฉลาดเรายกใหทาน บอกวาเราไมเขาไปเก่ียว
ของ เราวาอยางน้ัน คือปรกติเคยเปนมาอยางนั้น ถามอบภาระใหอะไรแลวเราจะไมเขาไป
เกี่ยว ย่ิงทานปญญาทานย่ิงฉลาดในเร่ืองเหลาน้ีแลว เราก็เปนท่ีตายใจเลย 

ไปเจอเอาตอนนั่นซ ิ เราลืมคิดนาเขาอยูทางดานน้ัน เราถึงไมไดเตือนหรือไมได
บอกไวที่จะทําแนวกําแพงฟากคลองเหลานี้ใหเปนทางออกมาจากนาเขาออกมานี้ เราไมได
บอกนั่นซ ิ ไปเห็นเสากําแพงตั้งขึ้นจึงมาสะดุดใจ เลยตองแกไขใหม แกไขก็แบบตูมตาม
เลยนะ แบบกฐินวัดโพธิน่ันแหละ ตูมตามแบบกฐินวัดโพธ ิอันน้ีมันเอาจริงดวย คือมันเอา
ไปแลวดวย กฐินวัดโพธิมีแตจะ เขาใจไหม ยังไมแน อันนี้มันตูมตามแลว พอไปดูแลว อาว 
ตาย ทําไงกันนี ่นานี่ถึงเราจะเปดทางใหเขามาตามธรรมดาออกมานี้ก็ได แตเขาจะหาท่ีโลง
ใจไมไดเพราะไมไดเปนเจาของทาง นาของเขาออกเปนเจาของทางของเขาไปเลย ทางนา
เขาก็โลงไปเลย เราคิดอยางน้ี 

เพ่ือไมใหยุงยากภายหลังหลังจากเราตายแลว มันจะม ี จึงตองรีบจัดการทันทีเลย 
เอาพระออกไปจัดการวางแนวใหม วางแนวขางใน ๆ ใหเรียบรอย เอารถชนตนเสาขาดไป
เลย ๆ ต้ังแนวใหม นี่ละเมื่อเชาถึงไดไปดูอีก จะทํายังไงอีกคลอง นํ้าไหลมาท้ังหมดบริเวณ
วัดเราน้ีจะลงท่ีน่ี แลวทีน้ีนํ้าจะไหลไปท่ีไหน ไมมีทางน้ําจะเสียอีกทั้งนาเขาก็จะเสีย กําแพง
ก็จะเสีย เพื่อความแนนอนเมื่อเชาถึงไปตั้งแตเชาเลย นี่จะขุดคลอง รวมน้ําทั้งหมดลงไป
น้ัน ขุดคลองใหไหลลงไปหวยหมากแขง ใหเปนคลองไปเลย อยูในบริเวณวัดบริเวณ
กําแพง ขุดคลองใหออกโนนเลย เราไปดูแลวจะเปนท่ีแนใจละ จะไมเสียท้ังนาดวย ทั้ง
กําแพงดวย น้ําก็จะไหลออกนี้ออกชอง ๆ ลงไป จะไมเสีย 
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นาเขามีมาด้ังเดิม วัดเราน้ีมีหลังนาเขา เพราะฉะน้ันนาเขาจึงตองมีนํ้าหนักกวาวัด 
เพราะเขาตั้งขึ้นกอน เปนพื้นเพอยูกอนแลว แมจะเปนกรรมสิทธิ์ของวัดเต็มที่ก็ตาม เขาก็
ไมผิด ของเขาของนาเขาเขาดั้งเดิม เขาย่ิงแนนกวาเราอีก พิจารณาอยางน้ันพิจารณาโดย
ธรรม มีทางเดียวตองเปดให อยางอื่นไมเหมาะ คือเราถาเปดใหเขาเขาออกไดตลอดเวลา
เราไมปดอยางนี้ก็ไมผิดทั้งศีลธรรม กฎหมายบานเมือง แตศีลธรรมเปนข้ัน ๆ ละซี ท่ีจะให
ละเอียดตายใจจริง ๆ ก็คือ เราตองเปดทางใหเขาเลย เปนกรรมสิทธิ์ของเขาทีเดียวเลย น้ี
เรียกวาศีลธรรมข้ันละเอียดกวาน้ี 

ที่วาเปดทางใหเขาก็ถูกตองตามศีลตามธรรมแลว ก็เปนข้ันหยาบ เมื่อเปดทางให
เขาเปนสมบัติของเขาเองเลยแลว เปนศีลธรรมอันละเอียด เขาก็โลงใจ เราก็โลงใจหายหวง 
เพราะฉะนั้นจึงตองไปด ู  นี่กําลังจะทําถนนไป เราตองคอยดูแลเอง อยางไรนาท่ีซ้ือเหลาน้ี 
ไมใชซื้อไดซื้อเอาอยางนั้นนะ ศรัทธาเขาจะซ้ือนาเหลาน้ีมาถวายวัด เราไมไดคิดอะไรแหละ 
เปนเรื่องของเขาคิด เราก็ถามเร่ืองการซ้ือการขาย เงินมันมีอํานาจมากนะ เพ่ือใหเปนความ
ถูกตองเปนธรรมและรมเย็นน้ันตองใหธรรมเปนใหญกวาเงินนะ วาง้ีเลย ใหธรรมเปนใหญ
กวาเงินก็คือวา ถาซ้ือเขาๆ เปนที่ลงใจหรือไม จะเอาเงินไปตูม ๆ บังคับเขาเลยนี้ใชไมได
นะ ไมเอาเราไมเลนดวย เราบอกอยางน้ีเลย เราไมเลนดวย ถาเขาเปนที่พอใจสมัครใจที่จะ
ขายหน่ึง อันดับที่สองคือวาเราผูจะซื้อนี้พอใจที่เขาจะไปซื้อที่ไหน ที่ดินที่ไหนดีไมดีแลวเขา
ตองการที่นั้น เราไปซ้ือใหเขา ใหเปนที่พอใจกันทั้งสองฝาย ทางวัดถึงจะรับได เราบอก
อยางนี ้

ทางนั้นเขาก็บอกเขาพอใจแลว ไปย้ําอีก เราวาอยางน้ีนะ ใหเปนท่ีลงใจ เรายํ้า เปน
ความพอใจของเขาอยูแลว คือที่ไหนเขาไปดูที่เขาชอบแลว ก็ใหเราไปซ้ือใหเขาเลย แลว
เอานาเขามาเลย ทั้งหมดเปนที่พอใจเขา เราจึงลงใจใหซ้ือ ไมใชซื้อสุมสี่สุมหานะ นาแถวน้ี
เปนที่ลงใจของเจาของนาทั้งนั้น ไมขัดไมของ ไมมีอํานาจบาตรหลวงไปเหยียบปากเหยียบ
จมูกเขา ตองเอาธรรมเขาไป นาแถวน้ีจึงเปนธรรมท้ังหมด ซื้อไวสามแปลงสี่แปลง เราไมมี
เจตนาเลยนะวาจะซ้ือ เพียงเทานี้ก็พอแลว 

ฝายลูกศิษยลูกหาคิดเรื่องกวางขวางออกไปอีก มาเสนอขอซ้ือท่ีน้ีใหเปนความ
สะดวกสําหรับพระ วาง้ัน เราจึงไดพิจารณา แลวก็แยกแยะถึงเจาของไรเจาของนาใหเปนที่
ลงใจกับผูซื้อ อยาเอาอํานาจบาตรหลวงอะไร ๆ มาทับกันเปนอันขาด เราบอกอยางน้ี ให
เปนที่ลงใจดวยกัน ไปยํ้าอีกทีหน่ึงจนเปนท่ีลงใจเรียบรอยแลว เขาจึงไดไปซื้อเอาที่ที่เขา
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ตองการ นาแปลงน้ีตองการนาแปลงน้ัน จะซื้อนาแปลงนั้น เราจะใหนาแปลงน้ีตอเขา เปน
ที่ลงใจทั้งสองฝายแลวเอา ตกลง มีแตแบบน้ันท้ังน้ันเราจึงรับไวนะ 

แปลงที่ซื้อใหม ๆ น้ี เจาของนาเขาอาจจะคิดเปนอกุศลตอเราอยูบาง เพราะเขาไม
ทราบเร่ืองราวเดิมเหมือนเรา นาแปลงนี้พอของเขาเปนนองของมารดา คือลูกผูนองของ
มารดา เราเรียกเขาวานา ทีนี้เด็กลูกของนานี้อาจจะไมทราบความชัดเจนที่นามาพูดกับเรา 
บอกวาเอาอะไร ๆ น่ีเปดใหหมด วาง้ันนะ ถึงเด็กเขาอยากจะขายอะไรที่ไหนแถว ๆ น้ีให 
ออกไปจากกําแพงนี้เปนนาของเขาลุกลามไป เขาจะขายอะไร ๆ ก็ไดไมวาแหละ ท่ีหนาวัด 
แกยังไมตาย ถาเขาอยากจะขายที่นี้ศรัทธาของเราก็เสนออยากจะซื้อ หนากําแพงน้ีนะแต
กอนเปนนาของเขาทั้งนั้น อยากจะซื้อ ทางนั้นเขาก็คิดอยากจะขายอยู พอของเขาเปดไว
แลว แถวน้ีเขาจะทําอะไรก็แลวแตเขา ขออยางเดียว นี่อันนี้ที่มันปกลึกนะ คือขออยางเดียว
วานาแปลงน้ีน้ัน อยากจะเอาไวใหลูกใหหลานเขาเปนมรดกตนทุนสืบทอดไปเม่ือเวลาเรา
ตายแลว วาง้ันนะผูเฒาพูด เพราะฉะนั้นอันนี้จึงไมใหขาย 

ทีนี้ลูกเขาไมรูซี นากับเราไดมาพูดกันอยางน้ี เราไมไดเสนออะไร ทางโนนพูดอยาง
น้ันตางหาก วาอันน้ีไมใหขาย ขายก็จะขายใหใคร ก็จะตองขายใหวัดใชไหม ก็แกพูดอยาง
น้ันเราก็ยอมรับทันทีเลย เขาไมขายแลว ทีนี้พอทางโนนขาย ทางน้ีขาย เราก็ส่ังไวแลววานา
แปลงนี้อยาซื้อนะ เราก็บอก ทางโนนเขาไมรู รูแตเรา เราจึงบอกกับพระ น่ีนาไดส่ังไวแลว
แตตนเพื่อใหเปนมรดกแกลูก ๆ ตอไป ไมใหขายนาแปลงน้ี ทีนี้ลูกเขาอาจไมทราบ อาจจะ
คิดเปนอกุศลตอหลวงตา วาอิจฉาตารอนหรืออะไรตอเขาบางก็อาจเปนไดนะ เราไมทราบ
จริง ๆ แตมันอาจเปนได 

พอหลัง ๆ มาน้ีเรามาซ้ือนาแปลงขาง ๆ น้ี ดูยิบแย็บมาใหไดยินวาเขาก็อยากขาย
เหมือนกัน เราก็ใหไปถามด ูถาเปนความพอใจของเขาแลวเราก็ไมวาอะไรแหละ  เงินสวน
นี้เขาก็จะไดเอาไปเปนประโยชนสวนอื่นของเขา ถาเปนความสมัครใจของเขาจริง ๆ แลว 
พอก็ตายไปแลว เขาก็เปนผูครอง ความหนักใจเบาใจจะอยูกับเขาผูครองสมบัติอันน้ี ให
ถามเขา เขาก็ขายทันทีเลย ก็เลยซื้อกัน น่ีละเร่ืองราวเปนอยางน้ันนะ เราทําทุกอยางจะเปน
อกุศลมาสวนทางไมไดเปนอันขาดนะเรา เราตองใหเปนธรรมลวน ๆ ทุกอยางเลยเทียว 
เปนอื่นไปไมได มันขวางอยูในน้ีแลวเปนไปไมไดเลย ถาขวางอยูแลวยังไงก็ไมเลนดวย ถา
วาโลงแลวพุงเลย 

น่ีละเร่ืองราวมันบรรดาพ่ีนองท้ังหลายไมทราบก็กรุณาทราบเสีย วาดวยความเปน
ธรรมลวนๆ เราเปนผูปกครองดูแลทุกอยาง ไดปรึกษาหารือจากเราเรียบรอยแลว ทดสอบ



 ๔ 

ทุกอยางไมมีอะไรเปนที่ของใจ พอใจทั้งสองฝายแลวจึงไดตกลงซื้อกัน เพราะฉะน้ันเร่ือง
มันถึงราบเรียบ ซื้อมาใหม ๆ นี้ก็เหมือนกัน น่ีเขาอยากขายอยูแลว พอเราแย็บถามเทาน้ัน
เขาก็พุงมาเลย เรารับทราบแลวก็ถามเขาเร่ืองราคํ่าราคา ตกลงกันทันทีเลยเพราะเขาจะ
ขายอยูแลวเจาน้ี ทีนี้มันก็เตลิดถึงโนนเลย มันถึงกวาง 

เร่ืองความเปนธรรมน้ี เรียกวาเรายืนยันในหัวใจเรานะ เราไมเอาใครมาเปนพยาน 
เราเอาหัวใจเราเปนพยาน ทุกอยางจะดูอยูจุดนี้ พูดงาย ๆ ขัดหรือสะดวกอะไรจะอยูจุดนี้ 
พูดขางนอกปบจับกัน เกี่ยวโยงกันตลอด ๆ เชนอยางเราดําเนินงานการชวยชาติเหมือนกัน 
ดวยเหตุน้ีอยาวาธรรมดาท่ีเขาโจมตีหลวงตาน้ีเลย ใหเขายกมาสามแดนโลกธาตุหลวงตาก็
ไมมีอะไรเลย เพราะเปนธรรมลวน ๆ ตอพี่นองชาวไทยทั้งชาติเรา ดวยเหตุท่ีบานเมืองจะ
ลมจม ก็เมื่อเจาของมีอยูจะปลอยใหลมจมไดหรือใชไหม มันก็ตองตะเกียกตะกาย แลว
ตะเกียกตะกายก็ตองมีหัวหนา แนะ เราก็คิดเต็มอกของเราเลย จนกระทั่งถึงเรารองโกก
เลยเทียวนะ สะเทือนใจมากเมืองไทยของเราจะลมจมคราวนี้  สะเทือนใจถึงขนาดเรารอง
โกกออกมาเลย 

เราพิจารณาทันทีเลย เอากันเลย พุง ๆ อันน้ีเราก็พูดบางแลววาเราจะหาผูนํา เรา
ยังไมไดคิดวาเราจะเปนผูนํานะ จะหาผูนํา กําหนดพิจารณาไปไหนเปดชองนี้ปดชองนั้น 
โลงชองนี้ปดตรงนั้น ๆ รอบตัวมีแตแบบเดียวกัน ไมมากก็นอยมีตลอด ๆ ทํายังไงนี่วะ เรา
กําหนดใสจุดใด ๆ ผูใดที่สมควรวาจะยกชาติบานเมืองขึ้นไปไดตามความนิยมของสังคมวา
งั้นเถอะ กําหนดไปตรงไหน เปดตรงนี้ก็ไปปดตรงนั้น ๆ อาว ทํายังไง หมุนเขามาละซีท่ีน่ี 
นี่ละเรื่องมันจะไดนะ เราพูดเปดอกเสียเลย เรากําหนดไปหมดแลวท่ีไหน ๆ โลงไปนี้ปบ
โลงเพื่อปด แนะ คุณเพื่ออันตราย คุณอยูตรงนี ้อันตรายอยูตรงนั้น  ๆ อาว ไมได น่ีละ
เร่ืองราว ถึงไดหมุนเขามาหาตัวเองละที่นี่ 

เพราะความที่จะยกชาติมันเต็มกําลัง จะหาใครเปนผูมายก ทีแรกเราไมคิดวาเราจะ
เปนผูนํานะ จะใหผูอื่น เปนแตเพียงวาอุบายวิธีการใดเราจะชวย ความหมายวาง้ัน แตนี้ไป
ไหนมันก็ตีบตันอั้นตูไปหมด จึงวกเขามาพิจารณาท่ีน่ี พอพิจารณาที่นี ่ เอา โลงไหม ไม
กวางแตโลง ไมกวางไมมีภัย โลง ๆ เอา ๆ เอาอันน้ีแหละ ที่นี่ออกละนะ คือมันไมมีปดตัน
ขางหนา คือความทุจริตความเปนภัยตรงทางน้ัน ก็คือผูนั้นเองผูดําเนิน เขาใจไหม ไปปด
ตรงน้ันคือผูน้ันแหละ ทีน้ีสําหรับเราเองเปนยังไง โลงไปเลย ถึงไมกวางก็โลง เอา เอาเลย 
น่ีละเร่ืองราว ถึงไดออกเวทีขึ้นเวทีละซี ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบ เราบริสุทธ์ิขนาดน้ันละ 
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คิดดูซิวาเราจะมีเจตนาเอาเงินของพ่ีนองท้ังหลายสมบัติตาง ๆ ทองคํา ดอลลาร 
เงินสด เหลาน้ีมาคิดเปนราคาหรือเปนเงินก็ดี แมแตหน่ึงบาทไมเคยมีในหัวใจเรา ฟงซิ
ขนาดน้ันนะ เรามีเจตนาท่ีจะอุมชาติบานเมือง ไหนจะมาหวงเพียงเงินหน่ึงบาทมีอยางหรือ
ใชไหม คนท่ัวประเทศมีคุณคาขนาดไหน เรายังจะมาหึงมาหวงมาหวังเอาเงินหน่ึงบาทสอง
บาทอยูไหม ตับไตพี่นองชาวไทยทั้งประเทศที่มารวมจุดอยูนี้เปนเงินหนึ่งบาทนี้ไดเหรอ 
บอกวาไมไดเลย เรียกวาเด็ดขาดเลย นี่ละเรื่องของเราจึงบริสุทธิ์ตลอดมา 

เราไมมีจริง ๆ มีอะไรกับโลก เราชวยโลกดวยความเมตตาสงสารลวน ๆ เพราะ
ฉะน้ันใครจะมาโจมตีเราอยาวาแตปากมนุษยน้ีเลย เอาปากไหนก็มา ยกมาสามแดน
โลกธาตุมาโจมตีเรา เหลวหมดเลย เพราะเราไมมีท่ีลับ ถาเราทุจริตปบน้ีพุงมามันก็รับกัน
ใชไหม เราไมมีมันก็โลงไปเลย ตกเหวตกบอตกก็ตกเขาเองพวกที่เขามาโจมตี โจมตีมาก
นอยก็ขนเขาไปหาตัวเอง กมฺมสฺสโกมฺหิ กรรมเปนของเราผูทําทั้งดีทั้งชั่ว เปนของเรา ๆ 
เม่ือเราไมทําความช่ัวแลว ความช่ัวท่ีไหนจะมาติดเรา ผูใดทําความชั่ว กอขึ้นมามันก็เกิด
กับผูน้ัน ๆ ละซี น่ีละเราเช่ือธรรมเราเช่ืออยางน้ีนะ 

จึงวาอยาวาแตธรรมดาน้ีเลย ใหยกมาสามแดนโลกธาตุมาโจมตีเรา จะไมมีอะไรติด
เราเลย จะไปติดผูกอขึ้นทั้งนั้น เพราะเราไมมี เราบอกเราไมมี คิดดูจะตายอยูเดี๋ยวนี้ยัง
ตะเกียกตะกายเพื่อหาทองใหพี่นองทั้งหลายใหได ๑๐ ตัน เพื่ออะไรก็พิจารณาซิ ทอง ๑๐ 
ตันนี้เปนความอบอุนเปนลมหายใจของพี่นองชาวไทยทั้งชาติเลยไมใชเรื่องเล็กนอย น้ีเปน
อันดับหน่ึง จากนั้นสมบัติรองกันไปก็คือดอลลาร และเงินสด เงินสดก็เห็นไหมน่ัน เวลาน้ี
ไดรับความสะดวกมากมายขนาดไหนเมืองไทยของเรา ไปหมดโรงรํ่าโรงเรียน สถาน
พยาบาล คนทุกขคนจนทั่วประเทศไทย ออกจากเงินของพี่นองทั้งหลายทั้งนั้น เปนอยาง
น้ันนะ 

เราไมมีอะไรกับตัวของเรา คิดดูต้ังแตสมบัติท่ีเขามาถวายเปนสวนตัวเรา เราไมเคย
สนใจ สตางค ๒ สตางค มากขนาดไหนก็ตามมันอยูขางนอก มันรอจะออกอยูแลว สําหรับ
เราบิณฑบาตมาวันหน่ึงเห็นไหม เต็มบาตร ๆ กินใหตายมันก็ตายหลวงตาบัว แลวจะไป
หวงอะไรสมบัติเหลาน้ี ผูที่ยากจนเฉพาะประเทศไทยของเรามีอยูขนาดไหน ทั่วประเทศ
ไทย ไมเหลียวแล จะมาเหลียวแลตั้งแตพุงของเจาของดูไมไดวางั้นเลยเรา  

เพราะฉะน้ัน แมแตจะจัดอาหารก็เหมือนกัน ดูซอกแซกซิกแซ็กดูตลอดเวลา มีตั้ง
แตไมไปดูบาตรพระเทานั้นเอง แตกอนดูตลอดนะบาตรพระ ทุกวันนี้อาหารมันก็ทวมทน 
ๆ จะไปดูหาอะไรเทาน้ันแหละ เราจึงไมดู แตการแจกจะมีมากมีนอยตองเปนธรรม ไมเปน
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ธรรมไมได ผิด มีมากมีนอยขอใหเปนธรรมดวยกัน มีนอยก็กินนอย มีมากกินมากเสมอ
กันหมด นี้ถูกตอง เพราะฉะน้ัน เราถึงไดเอากันอยูเรื่อยกับพระที่จัดนี้สงนั้น แยกน้ันแยกน้ี 
ถามเรื่อย ตรงนั้นเปนยังไง ตรงนี้เปนยังไง เพ่ือความสมํ่าเสมอ เราทําอยางนี้ตลอดมา หัว
ใจมันโลงดวยความเปนธรรม พูดไมไดอวดพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง เราชวยพ่ีนองท้ังหลาย
เราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมคาดไมฝนวาจะชวยถึงขนาดนี้ เอาเต็มเหน่ียวเลยเชียวนะ 
ดวยความบริสุทธ์ิใจลวน ๆ ดวย เราถึงไดออกเต็มที่ ๆ ทุกอยาง 

เวลานี้ก็จิตใจมันก็ไปเกาะอยูทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน เวลาน้ียังขาดอยูเพียง ๔ ตัน
กวาเทาน้ัน ไมเหลือบากวาแรงที่พี่นองชาวไทยเราจะอุมกัน มันได ๕ ตันกวาแลวเวลาน้ี ถา
ไดอันนี้แลวก็จะไดสมบัติอันลนคาเขาสูหัวใจพี่นองชาวไทย หายใจจะโลงท่ัวประเทศ น่ีเรา
คิดเพ่ือจุดน้ีเราจึงไดบึกบึนนะ หัวใจหลวงตาบัวไมไดสนใจ ตายเมื่อไรไปเลย เราไมเคยสน
ใจกับกองกระดูกอันนี้ เราพูดนี้พูดเพื่อชาติบานเมือง เราไมไดพูดเพื่อเรา อะไรไมไดเพื่อ
เรา ถาเปนเพ่ือเราเราไปนานแลว แบกทําไมอันนี้มันหนัก 

การกินอยูปูวายหลับตื่นลืมตาอะไรมีแตเรื่องของขันธ ๆ หัวใจน้ันต้ังแตกิเลสขาด
สะบั้นลงไปมีเรื่องอะไรที่ไหนไมเคยม ีพูดตรง ๆ อยางน้ีนะ เพราะฉะน้ัน จึงประมวลออก
มาไดวากิเลสเทาน้ันเปนตัวยุง ตัวรบกวนท่ีสุด สรางความทุกขใหสัตวโลกมากนอย มีแต
กิเลสเทาน้ัน พอกิเลสขาดสะบ้ันลงแลวไมเห็นอันใดเลยท่ีจะมาแย็บในจิตใหสรางเหตุ
การณข้ึนมาตาง ๆ เราก็บอกวาเราไมเคยมีพูดจริง ๆ อยางนี้ ได ๕๓-๕๔ ปนี้มัง ไมเคยมี
ตัวใดท่ีจะมาสรางความยุงเหยิงวุนวายใหหัวใจเรานอกจากกิเลส กิเลสมันก็พังลงไปแลว
เห็นประจักษอยูแลว มันก็ไมเคยม ี ที่เราดีดดิ้นนี้ก็ดีดดิ้นเพื่อโลกเพื่อสงสาร นี้ก็ดีดดิ้น
เก่ียวกับเร่ืองขันธน้ีเทาน้ัน พาอยู พากิน พาหลับ พานอนมีแตขันธกวนตลอด ธรรมชาติ
นั้นมีอะไรกวน ไมมีเลย นั่นฟงซ ิเห็นไดอยางชัด ๆ อยางนี้ เมื่อมันไมมีอะไรเกี่ยวของแลว
ไปเมื่อไหรมันก็ไปไดเลย ท้ิงปวะเดียวหายเงียบเลย 

สมมุติประมวลมาแลวก็มาอยูในขันธ ไมอยูที่ไหน สมมุติขางนอกมันก็ปลอยเขามา 
ๆ หมด จนหมดโดยส้ินเชิง แตสมมุติในขันธจะหมดโดยสิ้นเชิงก็จริง แตวาความเก่ียวโยง
กันระหวางขันธกับจิตยังม ีเพราะฉะน้ัน จึงตองรับทราบกันในกิริยาเหลานี้ที่แสดงออก เจ็บ
ทองปวดหัว แสดงใหทราบ ๆ ทุกสิ่งทุกอยางหิวกระหาย อยากหลับอยากนอน อยากอะไร 
ๆ เจ็บนั้นปวดนี้มีแตเรื่องขันธแสดงตัว เขาก็ไมไดบอกวาเขากวนนะ ผูรับทราบหากทราบ 
ถาไมมีอันนี้แสดงก็ไมมีอะไรกวน แนะ ก็เลยวาเขากวนเฉย ๆ ความจริงเขาไมไดกวน ตาง
อันตางจริงอยูแลวกวนกันหาอะไร น่ีละเปนอยางน้ี ถามีแตลําพังเราเราไปนานแลวนะ ร้ังไว
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หลายหนแลว เมื่อพอรั้งไดก็รั้ง ถารั้งไมไดแมพระพุทธเจาก็ยังตาย เราจะอวดพระพุทธเจา
เหยียบหัวพระพุทธเจาไดยังไง น่ีก็ร้ังเอาไว ๆ พอชวยบานเมืองเราเต็มกําลังความสามารถ
พอหายหวงแลวก็ผึงเลยไมเห็นยากอะไร 

จึงขอใหพี่นองทั้งหลายไดพากันตั้งอกตั้งใจ เราพิจารณาแลวโดยธรรม เราไมสงสัย
ในการชวยพ่ีนองท้ังหลายดวยอุบายวิธีการตาง ๆ ท้ังดานวัตถุและนามธรรม ไดแกธรรม
ภายในใจ เราสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีความสงสัยภายจิตใจเลย ดึงออกไปสอนพี่นอง
ท้ังหลายดวยความสงสัยเราไมมี เปดโลงเทาไรก็ออกตามนั้น ๆ เราเปนท่ีแนใจทุกอยาง 
การนําพ่ีนองท้ังหลายจึงไดนําเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย จึงขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ ใหมีความ
พรอมเพรียงสามัคคีกัน อยาดีดอยาดิ้นอยากีดอยากัน อยาขัดอยาแยงกัน ซึ่งเปนการ
ทําลายอวัยวะตนเอง เราอยูเฉย ๆ เอามีดมาฟนขาเราเปนยังไง เราอยูเฉย ๆ มันสบายไม
ใชเหรอ แลวเอามีดมาฟนขาตัวเองเปนยังไง มาทิ่มมาแทงอวัยวะตัวเองตรงไหน ๆ บาง
มากนอย เปนยังไงความทุกขเกิดไหม เกิดในบุคคลคนน้ัน 

อันน้ีเราเปนลูกชาวไทยซ่ึงเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน คนน้ันแหยคนน้ีแทงอยางน้ี
เรียกวาเอามีดมาฟนอวัยวะของตัวเองคือคนทั้งชาติใหเอนใหเอียง ใหเจ็บใหปวดแสบรอน 
ใหทะเลาะเบาะแวงกันน้ีใชไมไดนะ ขอใหพากันแกไขดัดแปลงเสียใหม ความรูใดท่ีเปน
ขาศึกตอธรรมขอใหปดออก ความรูอันน้ันคือกิเลสลวน ๆ อยูแลว กิเลสไปไหนจะขวางตัว
เอง ขวางบานขวางเมือง ขวางตัวแลวก็ขวางออกสวนรวม ขวางทั่วโลกดินแดน มีแตกิเลส
เทาน้ันตัวกีดขวาง ธรรมทานไมไดกีดขวางนะ ธรรมนี้ตรงไปตรงมา พระพุทธเจาสอนโลก
ดวยธรรม สอนโลกใหพนจากทุกขไปดวยธรรม ไมไดสอนโลกเพื่อโกยเอากิเลสมาเปนคุณ
เปนประโยชนใหโลกไดพนจากทุกขไปได เพราะอํานาจของกิเลส ไมเคยมีในพระพุทธเจา
พระองคใด สอนใครมีแตแกกิเลสทั้งนั้น ไมไดบอกวาสอนใหเสริมกิเลสนะ นี่ก็สอนพี่นอง
ท้ังหลาย ก็ไมไดเพื่อเสริมกิเลส 

พอพูดอยางนี้แลวมันก็ไปสัมผัสที่ไปเมื่อเชานี ้ ออกไปดูกําแพง คร้ันมาน้ีก็มาเห็น
ชามอันหน่ึง มีชอนวางอยู เราก็ไปจับชามน้ีข้ึน ชามนี้ดีอยูหมด ชอนก็วางอยูดวยกัน เจา
ของกินแลวเผนเลย มันคงไมลืมหูลืมตา มันชนตนไมตายกันหมดทั้งโคตรทั้งแซมันเราก็ไม
รูนะ คือมันไปแบบหลับตาไมไดมองดูสาระสําคัญวาชามใบน้ีกินแลวเปนยังไง ควรจะเอา
ไปเช็ดไปลาง เก็บไวเพื่อใชประโยชนตอไป อยางนี้มันไมคิด มันกินแลวมันก็ทิ้งมันไปเลย 
น่ีละเราไปเห็นเม่ือเชาน้ี เราไปจับพลิกดูอะไรก็ยังดี เราก็เลยจับมาแลวก็ลงไปคลอง ไป
บันไดน้ันลงไปลางเรียบรอยแลวก็เดินมาน้ี จึงมาวางใหพวกนั้นด ู
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ใหดูกันทั่วโลกนะ เมืองไทยเราเปนเมืองสุรุยสุรายเหลือประมาณเห็นชัด เม่ือเชาน้ี
เอาอันน้ีมาเปนการเทศนาวาการใหพ่ีนองท้ังหลายฟง สุรุยสุรายมาก อะไรมากินแลวทิ้ง ๆ 
ขวาง ๆ ไปไมสนใจแลวหาใหม การหาใหมเปนความดีดความด้ิน พอซื้อ ๆ พอหา ๆ มัน
เปนความดีแลวเหรอ ถาเราประหยัดมัธยัสถเก็บส่ิงท่ีเรามีอยูแลวน้ีไว เชนอยางชามอันนี้
เราลาง เราไมตองไปหาซ้ือท่ีไหนใหเสียเงินบาทเงินสตางคใชไหม น่ี เวลาน้ีเมืองไทยเรา
กําลังฟุงเฟอเหอเหิมเพิ่มพูนมากขึ้น แตกอนก็มีอยูแลว  

ใหฟงเสียงธรรมนะ ทานทั้งหลายฟงเสียงกิเลสจะจมไปเรื่อย ๆ เราอยาเขาใจวาเรา
จะมีความสุขความเจริญรุงเรืองดวยการสุรุยสุรายอยางน้ี นี้คือทางแหงความลมจมใหจํา
เอาไวนะ ทุกคนใหประหยัดมัธยัสถ อยาดีดอยาดิ้น ของแตละโรงงาน ๆ เขาเอาออกมานี้ 
โรงงานหนึ่งขายไดทั่วประเทศไทยฟงซินะ เขาก็ลุกล้ีลุกลนด้ินเพ่ือจะขายหารายไดมาเขา
โรงงานเขา โรงงานเขาก็มีปากมีทองใชไหมละ ถาโรงงานเปนไปไมไดคนงานในนั้นก็
ทะเลาะแลวแตกกัน โรงงานลมเขาใจเหรอ เขาจะตองหามาขาย  

ไอเราก็โรงงานของเราแตละโรง ๆ ครอบครัวของเราแตละครอบครัวใชไหม คน
ของเราแตละคน ๆ เปนผูรับผิดชอบตัวเอง ครอบครัวของเราเปนครอบครัวท่ีรับผิดชอบ
ตัวเอง อะไรที่ควรจะดีแกตัวของเรา ครอบครัวของเราดวยการประหยัดมัธยัสถ ใหพากัน
พินิจพิจารณาใหดี อยาสุรุยสุรายท่ีเห็นมาแลวน้ีดูไมไดนะ แลวธรรมอยางนี้ไมมีใครสอน
นะ ใครก็เกรงทานเกรงใจเรา เราเกรงใจทาน มีแตกิเลสเกรงใจกัน แลวสรางฟนสรางไฟ
เผาไหมโลกใหเดือดรอนไปตาม ๆ กัน สวนธรรมน้ีสอนบอกอยางน้ีแลว คนจะไมเดือด
รอน ธรรมทานสอนถูกเขาใจไหม 

อยาดีดอยาดิ้นจนเกิดเหตุเกินผล มีควรใช ๆ ทุกสิ่งทุกอยางอยาฟุงเฟอเหอเหิมจน
เกินเน้ือเกินตัว จะสรางความทุกขความวุนวายใหแกเราไมมีประมาณ จําไดหรือยังทุกคน
เวลาน้ีนะ นี่ละศีลธรรมอยูที่ไหนมีประมาณ มีความรูจักพอดี ถากิเลสไปไหนไมพอดีทั้งนั้น 
อะไร ๆ ไมพอดีทั้งนั้นถาเรื่องของกิเลส มีแตนํ้าลนฝง ๆ ตลอดไปเลย ถาธรรมนี้พอดี ๆ 
ไปตลอด ๆ ใหนํามาใชเปนเคร่ืองกําจัดดัดแปลงตัวเองซ่ึงเปนตัวสุรุยสุรายคือเปนเร่ือง
ของกิเลสน้ันแหละ จําใหดีนะ วันน้ีพูดเทาน้ี จบแคน้ีละ 

สรุปทองคําและดอลลารวันท่ี ๑๙ เม่ือวานน้ี ทองคําได ๑๐ บาท ๗๕ สตางค 
ดอลลารได ๑๗๐ ดอลล นี่ละเพิ่มขึ้นมาอยางนี้ ฝนตกทีละหยดละหยาดสามารถจะทําทอง
ฟามหาสมุทรใหเต็มได เมื่อตกไมหยุดไมถอย อันนี้เราก็มาไมถอย เพียง ๑๐ ตันไปไหนวะ 
เวลาน้ีก็ได ๕ ตันกวาแลวยังเหลืออยูเพียง ๔ ตันกวา ไมพนเงื้อมมือของประเทศไทยเราซึ่ง



 ๙ 

เปนผูรักชาต ิสงวนชาติเปนอยางยิ่งอยูแลวไปไดเลย เอา ทุกคนนะ รวมทองคําที่ไดแลวทั้ง
หมด ๕,๓๙๘ กิโล รวมทองคํากฐินเขาดวย ยังขาดทองคําอยูอีก ๑๖๑ กิโลคร่ึง จะครบ
จํานวน ๕๐๐ กิโล 

สวนเงินท่ีเราฝากก็ไดประกาศใหพ่ีนองท้ังหลายทราบแลว เวลานี้ยังไมไดแตะนะ 
คอยดูอันนี้เสียกอน หากวาทางนี้พอแลวก็ไมไปแตะเงินจํานวนที่ฝาก เงินกฐินของเราที่
ฝากไวนี้เพื่อกฐินอันนี้เปนอันดับแรกนะ ๕๐๐ กิโลน้ีเปนอันดับแรก เมื่ออันนี้พอแลวอัน
นั้นจะพักไวกอน แลวจะถอนออกมางวดหนาเขาใจไหม เราเผ่ืองวดหนาเปนงวด ๆ ไปจน
กระทั่งถึง ๑๐ ตัน กรุณาใหทราบตามน้ีนะ 
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