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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

เงินเพียงเทาน้ีทําหัวใจใหมีความสุข 
 

 (ทอง ๓๐ บาทครับ) เออ ดีแลว ๆ วันนี้ตั้งปฐมฤกษ ตอนบายวันนี้ประชุมทองคํา 
ใครจะไดมากนอยเพียงไรรวมกันมาซ ี กําลังคนเดียวไมพอ สองคนสามคนเพิ่มเขาไป ยก
คนเดียวไมไดยกสองคนสามคนก็ยกไดนะ อาศัยความพรอมเพรียงสามัคค ี วันน้ีจะรวม
บรรดาพระสายกรรมฐานท่ีไหน ๆ จะมาที่นี่ แถวพอมาถึงไดก็มา นอกจากอยูไกล ๆ จริง 
ๆ ก็อาจไมมา แตน้ีเห็นแลว จันทบุรีก็มาแลว เห็นหลายองคเม่ือเชาน้ี ไกล คาง จากนี้ไป
จันทมันไกลกวาไปเชียงใหม เชียงใหม ๖๑๖ กิโล อันนี้ดูเหมือนมัน (๗๐๐ กวาครับ) น่ัน
แลวไกลอยูนะ นี่ก็มาเยอะหมายถึงสายกรรมฐาน เม่ือเชาน้ีมองเห็นหลายองคมาจากวัด
ตาง ๆ  

เราจะพยายามรวบรวมทองคําใหไดตามจุดมุงหมาย ซ่ึงไดประกาศไวเรียบรอยแลว
วา คราวนี้มอบทองก็ใหได ๕๐๐ กิโลในวันท่ี ๑๐ ธันวา น้ี มอบแตละครั้ง ๆ ละ ๕๐๐ จน
กระทั่งถึงจุดที่หมายที่เราประกาศไวแลววาใหได ๑๐ ตัน อยางไรตองใหได ๑๐ ตัน ไม
อยางน้ันขายหนาคนไทยเรา คนไทยทั้งประเทศหาทองในเวลาจําเปนไดทองไมถึง ๑๐ ตัน
น้ีขายหนาท่ัวประเทศไทยเลย หลวงตาบัวขายเปนองคแรก จมดินไปเลย ถาไมอยากให
หลวงตาบัวจมดินบรรดาลูกศิษยลูกหาตองฟนขึ้นมา ลากหลวงตาบัวข้ึนมาดวยทองคํา เขา
ใจไหมละ ที่หลวงตาอุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถนี้ก็เพราะเห็นแกชาติไทยของ
เรา คือทองคําเปนหัวใจของชาต ิ ไมใชเรื่องเล็กนอย จึงตองไดอุตสาหพยายาม นี่ก็ได
ประกาศออกแลวเวลาน้ีวา ทองคําเราในการชวยชาติคราวน้ีใหได ๑๐ ตัน เวลาน้ีได ๕ ตัน
กวาแลว ถามอบในวันท่ี ๑๐ นี้ก็เปน ๕ ตัน ๕๐๐ กวากิโลแลว ก็ยังขาดอยูอีก ๔ ตันกวาก็
จะครบ ๑๐ ตัน 

สวนดอลลารเราเวลาน้ีไดแลว ๗ ลานแลว เขาคลังหลวงแลวยังไมถึง ๗ ลานนะ 
ขาดเล็กนอย แตอยูในบัญชีท่ีธนาคารน้ีมากกวาน้ัน มากกวาที่กําหนดคือเขาคลังหลวงแลว 
เพ่ิมเขาอีกรวมแลวเปน ๗ ลานกวาแหละเวลาน้ี ตองพยายามใหไดนะ ตองมีความพรอม
เพรียงสามัคคี ผนึกกําลังกันยกชาติของเราทั้งชาต ิ ตองได ชาติไทยของเรายกขึ้นเปนน้ํา
หนักทองคําเหลืองอรามจรดเมฆนูน ใครมองมาที่ไหน ๆ เห็นหมด เวลานี้เมืองนอกเมือง
นาเขาจองมาเปนตาเดียวกันหมด มาดูเมืองไทยเราชวยชาติตัวเอง ชวยยังไงเขากําลังดู
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เวลาน้ี เราจึงตองไดหาทองคํามายกขึ้นใหเขาดูสูง ๆ เราจะยกทองคําขึ้นเหลืองอราม เขา
มาที่ไหน ๆ ใหเขามองขึ้นไปขางบน แลวเขามองอยางนี้ดูไดหรือ เมืองไทยทั้งประเทศจม 
อูย ดูไมได จมนี้คืออะไร ก็คือสวมคือถาน เมืองไทยเราไมใชเมืองสวมเมืองถาน จะมา
ยอมใหจมไดงาย ๆ เหรอ เมื่อลมหายใจของคนไทยทุกดวงยังหายใจฝอด ๆ อยูแลวจะจม
ไปไมได วาง้ันเลย เอาขึ้นใหได 

คราวน้ีเปนคราวสําคัญท่ีจะประกาศใหโลกภายนอกไดเห็นท่ัวถึงกัน ในความรัก
ชาต ิ ความเสียสละ ความพรอมเพรียงสามัคค ี เปนผลข้ึนมาใหโลกภายนอกไดเห็นวา ได
ทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตันเปนอยางนอย แลวดอลลารเราก็คอนขางแนใจ ยังไงจะตองไดถึง 
๑๐ ลาน เพราะเวลาน้ีก็ได ๗ ลานแลว กวาทองคําเราจะถึง ๑๐ ตันน้ี ดอลลาร ๓ ลานน้ี
คอนขางแนใจ จะได ๑๐ ลาน นี่ละจุดใหญ สวนเงินสดก็กระจายอยูแลว พี่นองทั้งหลายก็
เห็นท่ัวไปหมด ดูเอานะ เงินของพี่นองทั้งหลายทุกบาททุกสตางคลงในนั้นหมดเลย ที่จะมา
เขาพุงหลวงตาบัวบาทเดียวไมมี หลวงตาบัวยันไดเลยเทียว ขนาดน้ันละบริสุทธ์ิ การนําพ่ี
นองทั้งหลายนําดวยความเมตตา และนําดวยความอิ่มพอ ภายในจิตใจพอทุกอยางแลว ให
พากันเขาใจอยางน้ี 

นําดวยความเมตตา นําดวยความอิ่มพอ จึงไมมีอะไรสําหรับเรา เราพูดจริง ๆ  เรา
อยากจะพูดวา พี่นองทั้งหลายไปหาดูซินะ สวนรวมท่ีเอาเงินมารวมกันใหมีผูใดผูหน่ึงหรือ
จุดใดจุดหน่ึงเปนผูรับไว เงินเหลาน้ีจะบริสุทธ์ิเต็มรอยเปอรเซ็นต หรือจะรั่วไหลแตกซึมไป
ไหนบาง ยกน้ิวข้ึนเลยวา รั่วไหลแตกซึมแนนอนไมมากก็นอย น้ีบอกวาบาทเดียวไมมีเลย
หลวงตาบัว ขนาดน้ันละหลวงตาบัว เพราะเชื่อความบริสุทธิ์ของตัวเอง ไมมีที่ลับที่แจง 
ธรรมเปดจาอยูตลอดเวลา อะไรควรไมควรจะรูทันท ีๆ อะไรไมควรปดออก อะไรควรพุง 
ๆ เลย 

น่ีละท่ีนําพ่ีนองชาวไทยท้ังหลายคราวน้ี เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดไดทุกอยางไมมีสะทก
สะทาน เพราะพูดตามหลักธรรมตามความจริงลวน ๆ ท่ีเรียกวาศาสนธรรมท่ีโลกตายใจได
ตลอดมา เรานําธรรมน้ันมาปฏิบัติตัวเองดวย นําพี่นองชาวไทยดวย และทั่ว ๆ โลกก็เอา
ธรรมนี้ออกนําทั้งนั้น เพราะฉะน้ันเราจึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ท่ีวาเงินบาทน่ีก็ไดเคย
เรียนใหทราบแลว ที่นําเขาซื้อทองคํา ๙๓๑ ลานอันน้ีซ้ือทองคําเขาสูคลังหลวงเรียบรอย
แลว อีก ๑๐ ลานน้ันเราเอาไปซ้ือดอลลาร เพราะดอลลารท่ีจะนําเขาสูคลังหลวงตามทอง
คําเขาไปยังไมครบ ๓แสน ขาด เลยไปควาเอาเงินในโครงการท่ีผานมา ๑๐ ลานมาซ้ือ
ดอลลารพอ ๓ แสนแลวก็เขาดวยกัน รวมแลวจึงเปนเงินสด ๙๔๑ ลาน นี่ละเงินสดของพี่
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นองทั้งหลาย ๙๔๑ ลานน่ีเขาสูคลังหลวง นอกนั้นไปดูเอาตามถนนหนทาง ไปที่ไหนเห็น
ทั่วไปหมด  

สําหรับคนทุกขคนจนมีอยูทั่วไป นี่เราก็เปดอกไดทีเดียว เม่ือสองวันมาน้ีเราก็สงเงิน
ไปแลว ความทุกขความจนน่ีเรายกตัวอยางนะ ครอบครัวน้ีอยูดี ๆ หัวหนาครอบครัวก็ไป
หกลมปวย ลูกเตาทั้งหลายก็เจ็บไขไดปวยออด ๆ แอด ๆ ทีนี้เงินก็ไมม ีตองครอบครัวอื่น
เขามาชวยจึงพอไดพนวันหนึ่ง ๆ บรรดาลูกศิษยที่ใกลชิดเขาก็เชื่อเรานั้นเองเขาถึงสงมา 
เขาสงมาอานรายการใหฟงแลวสลดสังเวชสงปงใหเลย บอกวาเราไมมีเรามีเทาน้ี เอาเสีย
กอน สงไปใหสองแสน เลยโอนไปเลย โอนไปแลวก็บอกเดี๋ยวนั้นๆ บอกวาใหรับทางโนน
ทางน้ีโอนแลว โทรศัพทถึงกันเลย ทางโนนรับรองเรียบรอยแลว สมบูรณแบบแลว อยาง
น้ันแหละ  

น่ีหมายถึงเราชวยคนทุกขคนจน อยางนี้เราจะระบุชื่อไมไดนะ เรารักษาศักด์ิศรีกัน 
เขาใจไหม ถาหนังสือพิมพเขาออกประกาศบางแลวนั้น เราจะบอกก็ได ไมบอกก็ได สวนท่ี
เปนเร่ืองโดยเฉพาะอยางท่ีวาน้ีเปนความจําเปน อยางนี้ทั่วประเทศนะไมใชเล็กนอย เปน
ลาน ๆ ก็มีนะที่ชวยอยางนี ้ ชวยดวยความจําเปน ใครเมื่อจําเปนไมอาศัยคนอื่นจะอาศัย
ใคร คิดดูซ ิ ในครัวเรือนเรายังอาศัยกันท้ังครอบครัว ใครอยูเปนเอกเทศไดเมื่อไร ตั้งแต
พอแตแมลงมา อาศัยกันโดยลําดับลูกเตาหลานเหลน แมหม ูหมา เปด ไก ก็อาศัยเจาของ
เขาใจไหม ทําไมคนทั้งประเทศไมอาศัยกันเหรอ เวลาจนตรอกอยางนี้จิตมันตองวิ่งหาที่พึ่ง
ที่อาศัยละซ ินี่ละใหคิดอยางนี้ละพี่นองทั้งหลาย 

ทีนี้ก็ไมพนจากธรรมอีกนะ มีธรรมเทาน้ันท่ีจะเจือจานให แบงความสุขใหแกผูจํา
เปน ผูขัดสนจนใจ ผูที่ไดรับความทุกขมากไดบรรเทาความทุกขขึ้นมา ๆ ดวยอํานาจแหง
ความเสียสละ ความเสียสละคือการใหทาน จึงยกเปนเบอร ๑ พระพุทธเจาองคใดก็ตาม 
เลิศดวยการใหทานท้ังน้ันจึงสามารถนําโลกไปได ทานเปนธรรมชาติท่ีนําโลก ความตระหน่ี
นําไมได ฉิบหายวายปวงไปหมดไมมีอะไรเหลือ ตัวเองก็จม สมบัติทั้งหลายกองไวเทาภูเขา
ก็เปนภูเขาเงินอยูอยางน้ัน ไมไดเปนภูเขาบุญถาไมไดนําออกไปเสียสละ ถานําไปเสียสละ
นั้นแหละจะติดตามไป ส่ิงท่ีเราไมไดไปน้ันเราใชเฉพาะเวลาจําเปน เม่ือมีชีวิตอยูน้ีเราก็ใช
เหลาน้ีไป สวนท่ีเราจะแบงใหเปนสมบัติของใจท่ีจะติดตามตัวไปคือบุญ และบาปน้ีติด
นะ ใหระวังใหดี  

อันนี้แหละจะติด ทานท้ังหลายใหจําใหดีนะ น่ีไดพิจารณาปฏิบัติมาเต็มเหน่ียวแลว
ถึงไดมาพูด ไมมีคําวาโกหกพี่นองทั้งหลาย อาจหาญชาญชัย ดวยเอาอันนี้ออกกางทันทีเลย 
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แตกอนมันก็ไมเคยรู เปนยังไงมันถึงไดพูดถึงขนาดนี ้ ทานทั้งหลายฟงซ ิ กลาหาญชาญ
ชัยนักหรือที่โกหกพี่นองทั้งหลายนั้นนะ เราปฏิบัติตัวเรา เราก็ไมเคยโกหกเรา เคารพ
เทิดทูนธรรมของพระพุทธเจาจนเอาเปนเอาตายเขาวาเลย การปฏิบัติของเราถึงไดผล
เขามาจนเปนท่ีพอใจ แลวนําพี่นองทั้งหลายเวลานี้นําดวยอรรถดวยธรรม ที่เปนความ
บริสุทธ์ิผุดผองเลิศเลอของโลกน่ันเอง นี่ละธรรม ธรรมทานสําคัญมากนะ พระพุทธเจา
สอนใหรูจักทุกส่ิงทุกอยาง การใหทานก็รูข้ึนมา การรักษาศีลรูข้ึนมาจากธรรมทาน 
ธรรมทานการใหทานธรรม  

แลวทีน้ีศีลก็รู ทานก็รู การภาวนาก็รู การรูจักพลิกแพลงเปล่ียนแปลงสําหรับแกไข
ตัวเอง ใหออกจากสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลาย ท่ีเปนภัยแกตัวเองน้ันก็เปนธรรม แลวก็รู ๆ ไป
ก็แกไขกันไปอยางนั้น อยูเฉย ๆ จะใหมันด ีมันไมดีนะมนุษย ไมท้ังตนน้ีจะวาเปนไมเน้ือ
แข็ง ไมดีขนาดไหนก็ตาม เอามาวางเปนซุงก็ซุงทั้งทอน ถาไมเอามาเล่ือยมาไสกบ มา
เจาะมาไชอะไรเรียบรอย แยกออกทําประโยชนประเภทนั้น ๆ แลวไมทอนน้ีจะไมเกิด
ประโยชนอะไร นี้คนชื่อแตคน ชื่อฟากฟาดี ๆ ก็ชื่อเถอะ อยางในคุกในเรือนจํา ชื่อนาง
สวรรค ชื่อนายบุญมา ช่ือนายพรหม เหลาน้ีไปถาม มันอยูในคุกน้ันละ แลวทําไมถึงตองมา
ติดคุกนี้ละชื่อขนาดนั้นแลว เขาหาวา นูนนะฟงซิ มันยอมรับเมื่อไรกิเลส ไมยอมรับตัวนะ  

มันไมสําเร็จดวยช่ือเฉย ๆ นะ ชื่อตั้งไวเปนชื่อเปนนามพอไดรูจักกัน ไอหม ูไอหมา 
ไอเปด ไอไก ก็ไมเห็นเปนไร จะเปนไรก็เราไมไดเปนเปดน่ีวะ เปนแตชื่อเฉย ๆ ปฏิบัติตัว
ของเราใหดี ใครจะวาอะไรก็ตามขอใหดีเถอะ ถาเจาของไมดีแลว แตงตั้งแตภายนอกไม
เกิดประโยชนอะไรนะ เวลานี้ชาติไทยของเรากําลังเปนบาตั้งชื่อกัน ชื่อนี้ โอย.ฟากจรวด 
ดาวเทียมคนจมลงในนรก ไมสนใจปฏิบัติปรับปรุงแกไขตัวเอง ไปหาปรับปรุงแกไขตกแตง
ตั้งแตชื่อภายนอก อันน้ันสวยงามไพเราะเพราะพร้ิง ตัวเลวย่ิงกวาเปรต มันไมไดสนใจตัว
เองนะ ใหฟงเสียงธรรม เสียงอยางน้ีแหละเสียงธรรม พูดอยางตรงไปตรงมาเรียกวาเสียง
ธรรม มาออแอ ๆ ลูบหนาปะจมูกอยางนั้นไมได ไมเรียกวาธรรม ธรรมตองสอนอยางตรง
ไปตรงมา เชื่อถือไดเลย ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เรียกวาธรรม แตกิเลสไมไดวานะ 
ออมแอม ๆ ประจบประแจงเลียแขงเลียขา ภายในมันมีแตพิษ คนที่เขาจะไปตมกันเขา
ตองประจบประแจงเลียแขงเลียขา โอย.ไพเราะเพราะพร้ิง นํ้าหวานท่ัวประเทศไทยสูปาก
เขาไมไดนะ  

น่ันละ ตัวท่ีเอาคนใหจม คนที่ตกนรกทั้งเปนนี้มีมากเพราะปากหวาน ๆ ปากหวาน 
ๆ น่ี ปากกิเลสเปนอยางน้ันนะ ปากธรรมน้ีมันหวานดวยธรรม ตรงไปตรงมา สมมุติวาน่ี
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จงอางนะบอกเลย ไอตัวนั้นมันไมไดบอกวาจงอาง มันบอกวานี้เพลงลูกทุงนะ วาอยางน้ัน 
สวนธรรมบอกวาน่ีจงอาง ลูกทุงพอแมมึงยังไงไมรูจงอางเหรอ จะวาอยางน้ันภาษาธรรม 
คําวาพอแมมันเปนยังไง มันหยาบเหรอ ยกโคตรมาใส ถายังไมรูเอาโคตรมาดู น่ีละจงอาง
มันกัดคนตายมาเทาไรแลว ความหมายวาอยางน้ัน ธรรมทานไมไดหมายนะวาหยาบโลน
อยางโลกโกหกกันอยูเวลานี้ มันเอาแตสํานวนน่ิมนวลออนหวานมาใช สวนสกปรกโสโครก
มันเก็บไวปดไวหมด มันเอาแตของท่ีโลกยอมรับน้ีมาประดับรานไวสวยงาม ไพเราะเพราะ
พริ้ง หลอกกันตมตุนกันทั่วโลกดินแดน มีแตภาษาหวาน ๆ หอม ๆ แหละ ภาษาธรรมไม
เคยตมใคร เอามาแขงกันตรงนี้ซิ พระพุทธเจาตรัสรูข้ึนมาเคยตมใครวะ พระสาวกอรหัต
อรหันตเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานี้ตมใคร แมรายเดียวไมเคยมี อันน้ีเราก็มาพูด
แทนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เราก็ไมเคยมีเจตนาแมเม็ดหินเม็ดทรายวาจะตม
ใครเลย ผิดถูกชั่วดีจะวาตรงไปตามเรื่องตามราว น่ีละพ่ีนองท้ังหลายทราบ  

เวลาน้ีเราพูดถึงการชวยชาติบานเมือง ชาติบานเมืองจะขึ้นไดดวยความรักชาต ิดวย
ความเสียสละ ความตระหนี่ขึ้นไมไดนะ จม จมแน ๆ ชาติไทยของเรา เมื่อคนทั้งชาติไทย
จม เราจะมีเงินทองเทาภูเขา เราก็จมไปดวยเขาน่ันแหละ เราจะวิเศษวิโสอะไร น่ีแหละท่ี
เรียกวาอาศัยกัน คนเราเม่ือเกิดข้ึนมามันอาศัยแลว เด็กก็อาศัยผูใหญ ผูใหญก็อาศัยเด็ก
อีก พอแมปูยาตายายยิ่งงกงัน แกเขาไปมากเทาไรยิ่งอาศัยลูก ๆ หลาน ๆ พยุง ๆ น่ันเห็น
ไหม อาศัยกันอยูตลอดเวลา ไมมีคําวาไมพึ่งพิง มีพึ่งพิงทั้งนั้นแหละ อาศัยตลอดเวลา  

นี่ละโลกเราอยูดวยกันอาศัยกัน อะไรจะเปนเครื่องสนองความอาศัยกัน การเสีย
สละ น่ันเห็นไหมละ ลงจุดนี ้การเสียสละ การใหทานเปนเคร่ืองเยียวยานํ้าใจกัน เดินไปนี้
เห็นเด็กย่ืนเงินใหเด็ก ๕ บาท หรือ ๑๐ บาท เด็กจะย้ิมตอหนาใหเห็นเลย เปนยังไง แลว
เอาความตระหน่ีถ่ีเหนียวไปใสเด็กดูซิ ไปควาเอาอะไรกับเด็ก เด็กรองไหแง ๆ เขาถือมา 
เขาจะเอาไปอยูไปกินไปใชไปสอยของเขา แลวผูใหญเราไปฉวยมับเอามาน้ี เด็กรองไหตอ
หนาตอตา น่ีคือความตระหน่ี ความเห็นแกตัว เห็นแกได เด็กก็จนอกจะแตก ถาเปนความ
เสียสละย่ืนเงินใหเด็ก ๕ บาท ๑๐ บาท ย้ิม ๆ ใชไหมละ น่ีละการใหทาน ปนนํ้าใจใหแก
กันมีแตความยิ้มแยมแจมใส การเสียสละ ไปที่ไหนไมเคยรูจักโคตรแซกันก็ตามชื่อเสียง
เรียงนามก็ตาม ชวยเหลือปบน้ีย้ิมทันทีเลย น่ีละการอํานาจแหงการใหทาน ไปที่ไหนเย็นไป
หมด นี่ละพระพุทธเจาพาโลกดําเนิน ดําเนินดวยการเสียสละ ดวยการใหทานกวางขวาง 
ไมไดคับแคบตีบตัน ใหพากันจําเอาไวนะ 
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น่ีพูดถึงเร่ืองท่ีวาเขาอาศัยเรา เรารีบไปสงเคราะหเขาจะย้ิมแยมขนาดไหน เงิน
จํานวนเทาน้ีละ หัวใจพองขึ้นทุกดวง ในครอบครัวน้ันหัวใจจะพองข้ึนดวยความดีใจทุกดวง 
คุมคาไหม เงินเพียงเทาน้ีทําหัวใจคนใหมีความสุข ความร่ืนเริงบันเทิงข้ึนประเด๋ียวใจเทา
น้ันเอง น่ันเห็นไหม น่ีละอํานาจแหงการใหทาน ทานท้ังหลายเห็นวาสําคัญหรือไมสําคัญ 
ถาไมสําคัญ ใครเปนคนบัญญัติข้ึนเร่ืองทาน พระพุทธเจาบัญญัติทานขึ้นตนเลย น่ีละ ทาน
บารมี ข้ึนตน ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดข้ึนทานท้ังน้ัน ๆ เพราะเห็นคุณคาของการ
ใหทาน ใหความสุขแกกันและกัน ไปไหนติดพันกันไปไดทั้งนั้น คนมีการเสียสละมีการให
ทาน ถาคนตระหน่ีถ่ีเหนียวแมจะอยูในครัวเรือนเดียวกันแตกกันได ผัวเมียก็เหมือนกัน
แตกกันไดถามีแตความเห็นแกไดแกตัว มีความลักลอบ ไมซื่อสัตยสุจริตตอกันนี้แตกไดทั้ง
น้ัน ถาเปนธรรมแลวสมานปุบทันที ๆ พากันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้กอน 
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