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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

อยาประมาทกรรม 
กอนจังหัน 

เร่ืองบุญเรื่องกรรมเปนธรรมชาติประจําพุทธศาสนา ทุกพระองคของ
พระพุทธเจาไมมีใครจะลบลางไดเลย คือยอมรับกรรม กรรมดีกรรมชั่ว นตฺถิ กมฺมสมํ 
พลํ ไมมอีานุภาพใดที่จะเหนือกรรมไปได คอืกรรมดีกรรมชั่ว พุทธศาสนาทุกพระองค
ของพระพุทธเจายอมรับตลอดมา กรรมคือการกระทําของสัตว กระทําลงไปแลวก็เปน
ของคนทีท่ําทั้งทําดีและทําชั่ว ถาทําชั่วก็เปนภัยแกตัวเอง ถาทําดีก็เปนคุณแกตวัเอง ติด
กับตัวไป ยกตัวอยางเชนพระ โผเผอะไรไดมาเกิดเปนมนุษยและมาบวชเปนพระ ตัว
ตระหนี่ถี่เหนียว ตัวเห็นแกตัว มีแตเอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูง เปนสัตวก็เอารัดเอา
เปรียบสัตว เปนมนุษยกเ็อารัดเอาเปรียบมนุษย 

มันโผเผอะไรมาเกิดเปนมนุษยและไดมาบวชเปนพระ บวชเปนพระไป
บิณฑบาตที่ไหนก็ไมได ใหไปขางหนาก็มันดลบันดาลใหเขาไมเห็นเสีย ไปอยูใน
ทามกลางควรจะไดก็ไมได ยิ่งอยูสุดทายแลวขาวหมด เปนอยางน้ันละจนร่ําลือ ถึงกับ
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานมา เขาร่ําลือวาพระองคนี้ฉนัจังหันไมเคยอิ่ม พระสารี
บุตรจึงเตรียมอาหารมาพรอมเลยกบัพระโมคคัลลาน มาก็ซักถามวา ทานฉันจังหันไม
เคยอิ่มเลยตั้งแตวันบวชมา เปนความจริงเหรอ เปนความจริง เพราะเหตุไร ไมมีใคร
เหลียวแลหรือ ครูบาอาจารยหรือพระเณรทั้งหลาย ตลอดเจาอาวาสผูเปนหัวหนา ไมได
ดูแลหรือ ดูแล แลวเปนเพราะเหตุไร ไมทราบเปนเพราะเหตุไร จัดของเต็มบาตรครั้น
ฉันไปๆ มันดลบันดาลหายไป ยังไมอิ่ม..หมดแลว 

วันนั้นพระสารีบุตรจัดเองทีเดียว เอาบาตรพระองคนั้นไปจัด ทานจัดให
เรียบรอยเต็มบาตร เอา วันนี้จะเอาใหเห็นตอหนาตอตากัน จะอิ่มหรือไมอิ่ม ผมจัดให
เองทานวา ขาวเต็มบาตรก็เห็นกันอยู ทานจะอิ่มหรือไมอิม่จะเห็นเองวันนี้ ทีนี้เวลาฉัน
พระสารีบุตรตองจับขอบปากบาตรไว นี่ในตําราหลอกโลกเมือ่ไร คือถาทานปลอยมือ
ไปมันหากเปนเองกรรม ฟงวากรรม สุดวิสัยของโลกจะวินิจฉัยได วันนั้นก็จับขอบปาก
บาตรเอาไว พระสารีบุตรจับ เอา ฉันใหอิ่ม ทานก็ฉันอิ่มในวันนั้นละ เลยตายในคืนวัน
นั้น คงจะฉันมากเกินไป 

ทีนี้พระสีวลีไปไหนเอาอกีแหละ พระพุทธเจากย็กประกาศคุณของสาวกองคนี้
ขึ้น พระองคจะไปเยี่ยมพระเรวัตตะซึ่งเปนนองชายพระสารีบุตร เปนพระอรหันต ชอบ
อยูในปาลึกๆ เราตถาคตจะไปเยี่ยมพระเรวัตตะเราวางั้น อยูในปา โอย อดอยากขาด
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แคลน ไปแลวจะไดขบไดฉันอะไรๆ อูย จะไปยากอะไร ก็เอาพระสีวลีเราไปดวยซี นั่น
ทานยกคุณสมบัติของสาวก ใครจะไปเกินพระพทุธเจามีเหรอ นี่ทานยก ไปก็เหลือเฟอ
อยางวา เปนอยางน้ันละพระสีวลีไปไหนหากบันดลบันดาล ทุกส่ิงทกุอยางบันดล
บันดาลจิตใจของคน นี่ละกรรมดีกรรมชั่ว 

พระที่อดอยากขาดแคลนก็มีพระองคนั้น ตั้งแตฉันจังหันมาอิ่มวันเดียวก็ตาย 
ฉันจังหันไมเคยอิ่ม ของในบาตรใครใสใหๆ หากเปนเอง ทนีี้ผูที่เหลือเฟอผูที่รํ่าลือก็
คือพระสีวลี ไปที่ไหนร่ําลือ นี่เปนกรรมของทาน ปุพเพนิวาสของทานเปนนักเสียสละ 
นักทําบุญใหทาน แมที่สุดมีงานอะไรเขาก็มาเชิญทานไปเปนประธานในงานตางๆ 
เพราะทานเปนนักเสียสละ ตั้งแตคราวทานดําเนินสรางบารมีมาพระสีวล ี เพราะฉะนั้น
ไปไหนจึงเหลือเฟอๆ ทานเปนนักเสียสละ ผูที่เปนคนตระหนี่ถี่เหนียวฉันจังหันไมอิม่ 
ฟงซินะ นี่ละอยูกับกรรมของแตละคนๆ  

ใครอยาประมาทใครตอใครนะ จะประมาทหรือชมใหชมเจาของประมาท
เจาของ กรรมดีกรรมชั่วอยูกับผูทําดวยกันทุกคน พระพุทธเจาไมวาพระองคใดไมเคย
หลอกลวงโลก ตรัสคําไหนเปนจริง เอกนามกึ คือพระวาจาของพระพทุธเจารับสั่งคํา
ไหนออกมาจริงทั้งนั้นไมมีสอง นี่เราพูดถงึเร่ืองกรรม ใครอยาประมาทกรรมนะ ไปทํา
ในที่ลับๆ มันไมลับสําหรับเจาของผูทําเอง ทําในที่มืดก็คอืการทํา ทําในที่แจงก็คือการ
ทํา ทําดีทําชั่วในที่ไหนๆ ก็คือเจาของเองเปนผูทาํ สมบัติทั้งดีทั้งชั่วเปนของเจาของวนั
ยังค่ํา ทานจึงสอนวากรรมไมมีล้ีลับ นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชื่อวาที่ลับไมมีในโลก จะ
ลับใครๆ ก็ตามแตไมลับสําหรับตัวเองผูทํา เปดเผยตลอดเวลา ใหพากันจําเอา 

เราเกิดมาไดพบพระพุทธศาสนา เรียกวามีวาสนามากที่สุดแลว พุทธศาสนานี้ชี้
นิ้วเลยไมมีสอง เปนศาสนาของทานผูส้ินกิเลส นอกนั้นที่ประกาศกันยกยอกันวาเปน
ศาสนาๆ ก็เปนธรรมดายกยอกันไปอยางนั้น ผูเปนเจาของศาสนาคือคลังกิเลส 
พระพุทธเจาคือคลังแหงธรรม มันตางกัน พุทธศาสนาเปนคลังแหงธรรม ตรัสไวชอบ
ทุกอยางๆ ใหพากันจําเอาไปปฏิบัติ อยามีที่ลับที่แจง ความดีความชั่วอยูกับผูทาํ ทําที่
ลับที่แจงเปนดีเปนชั่วทั้งนั้น ใหพร 

หลังจังหัน 

 วันนี้วันขึ้น ๓ ค่ํา  เขตกฐินก็ถึงวันเดอืน ๑๒ เพ็ญ ทอดไดถงึเดือน ๑๒ เพ็ญ นี่
ก็ขึ้น ๓ ค่ําแลว  

เขาใหญวัดนั้นเขาถวายที่ใหเรา ที่ ๗๐ ไรอยูเขาใหญ เขาถวายที่ใหเรา เราก็
พิจารณาดูบริเวณน้ัน มีพระกรรมฐานที่ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติพอเปนหลักเปนเกณฑให
ความรมเย็นแกชาวพระชาวบานบางขนาดไหน พอดีวางๆ เราก็เลยรับให ที่ ๗๐ ไรเขา
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ถวาย เลยปรึกษากับทานอุทัย ทานอุทัยอยูวัดถ้ําภูวัวมานาน เปนพระที่สงบเสงี่ยม
ราบร่ืนดีงามมาตลอด ทานอยูสององคสามองค อยูในภูวัว จากน้ันก็เลยใหทานมา
ปรึกษาขอใหทานไปอยูที่นั่น ทานก็ยินดีรับให 

เราจึงที่ไดรับที่นั้นแลวก็ใหทานอุทัยไปอยู ที่ ๗๐ ไร มันโลงไปหมด ตอไปน้ีเขา
ปลูกตนไมใหเปนดงเปนปาแถวนี้ เขาถวายที่นี้ใหเรา เรามองหาพระทีจ่ะมาเปนหลัก
เปนเกณฑก็เห็นแตทานอุทัย ส่ังใหทานอุทัยไปปรึกษา ทานก็รับให วัดภูวัวก็ใหทาน
เสถียรอยูรองกันลงมา ใหทานอุทัยไปอยูที่วัดเขาใหญ เขาก็เลยไปทอดกฐินที่นั่น แลว
นิมนตเราไปเปนประธานในงานทอดกฐินเหมือนวาเปนปฐมฤกษที่สรางวัดนี้ขึ้นมา คณุ
สุรเกียรติ เสถียรไทย กบัทานผูหญิง ไปถวายกฐนิ มานิมนตเราไปเปนประธาน เราจึง
ไดรับใหเพราะมันเกี่ยวกันกับเรา ที่เขาถวายเราใหทานอุทัยไปอยู ทางนัน้ก็มาทอดกฐิน 
เราก็เลยไป 

กฐินคราวนี้ก็ดูวาไดเงินตั้ง ๖ ลาน เพื่อปลกูสรางอะไรๆ ที่จาํเปนๆ เราไดกําชับ
กําชากับทานอุทัย แลวทานก็เคยปฏิบัติอยางน้ันมาแลว ก็คิดวาเราไมหนักใจ ทานจะ
ปลูกสรางเฉพาะที่พระอยู อยางพระอยูทุกวันนี้ทานก็ทํากระตอบๆ แลวมีทางจงกรมมงุ
ดวย ฝนตกก็เดินได ทาํกระตอบๆ เมื่อเชาวานนี้ตั้งแตเชาพอสวางเราออกจากที่กไ็ป
เที่ยวดูกระตอบๆ ที่พระอยู ไปหมดนั่นละไปทางพระอยู จนกระทั่งไดเวลากลับมาก็มา
ฉันจังหัน ๗ โมงเชา ที่นัน่ก็ดี เราอยากใหพระที่เปนหลักเปนเกณฑ จะใหความรมเย็น
แกประชาชนไดมาก เราคิดอยางน้ัน จึงไดรับที่ทีน่ั่นแลวนิมนตทานอุทัยไปอยู แลวก็มา
เกี่ยวโยงกับเราอีกแหละ มานิมนตไปเปนประธานกฐิน เราจึงไดไป  

พอทอดกฐินวันที่ ๒๒ เสร็จแลวก็ไปปากน้ํา อันนั้นก็ลูกศิษยเสีย เผาศพวันที่ 
๒๒ เขานิมนตใหไป พอถวายกฐินเสร็จเราก็ออกเดินทางไปปากน้ํา เรียกวาทั้งวัน พอ
ไปถึงนั้นพกันิดหนอยเขาก็นิมนตเทศนแลวก็เผาศพ แลวเราก็มาเขาใหญ ไปคราวนี้
เทศนยอมๆ ๓ กัณฑ ไปวัดเขาใหญคืนแรกเทศน คืนที่สองมาก็เทศน กับไปเทศนที่
ปากน้ํา เทศนยอมๆ เรียกวา ๓ กัณฑ ไป ๒ คืนเทศน ๓ กัณฑ ออกทางวทิยุเหมือนกัน
นะ เดี๋ยวนี้เราไปเทศนที่ไหนออกวิทยุทั้งน้ันทั่วประเทศไทยเรา อยางเดี๋ยวนี้ก็ออกทาง
วิทยุ คือออกทุกวัน ตอนฉันเสร็จแลวก็ไดเทศนอยางน้ีละ นี่ก็ออกๆ ทุกวันๆ 

แตเราเปนที่แนใจถึงเร่ืองที่ออก เราเทศนนี้ออกทางวิทยุ เราเปนที่แนใจวาธรรม
สอนโลกนี้ทุกขั้นของธรรม เปนที่แนใจวาถอดออกจากหัวใจที่ไดปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เต็มกําลังความสามารถ หาที่สงสัยไมไดในธรรมทุกขัน้ ที่เทศนสอนโลกนี้เทศน
ดวยความแนใจของเรา ควรจะเปนประโยชนแกโลกที่ตัง้ใจฟงและตัง้ใจนําไปปฏิบัติ 
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เพราะเทศนนี้ก็เทศนดวยความเมตตาสงสาร เราไมไดเทศนดวยความโกหกมดเท็จ โอ
อวด ไมมีในหัวใจ มีตั้งแตความเมตตาลวนๆ  

เวลานี้หัวใจดวงนี้มันออนนิ่มครอบโลกธาตุ มแีตความเมตตาสงสาร ความ
เมตตากับธรรมชาติของจติที่บริสุทธิ์เปนอันเดียวกันออนนิ่มไปหมดเลย นี่เราก็ทํา
ประโยชนแกโลกอยางน้ีทกุวันนี้ เราไมสงสัยในธรรมทุกขั้นทีไ่ดนํามาสอนโลก เปน
ธรรมสดๆ รอนๆ เหมือนครั้งพุทธกาลที่พระพทุธเจาและสาวกทั้งหลายแสดงธรรมแก
โลก นี้ก็ธรรมสดๆ รอนๆ อยูภายในหัวใจจากการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา 
เราจึงไมสงสัย เพราะฉะนั้นจึงไดรีบประกาศใหบรรดาพี่นองทั้งหลาย กลัวจะลืมเนื้อลืม
ตัวเห็นพระพุทธเจาเปนของไมสําคัญ แตเห็นมูตรเปนคูถเปนของสําคัญไปเสีย แลวเอา
มูตรเอาคูถไปโปะพระพทุธเจา 

ศาสนาเลยมีแตมูตรแตคูถ ไอมตูรคูถคือกิเลสตัณหาเลยกลายเปนทองคําทั้ง
แทง แลวพาคนใหจมๆ อันนี้แหละที่เราวิตกวิจารณมาก คือธรรมนี้เปนสวากขาตธรรม 
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ที่ตรัสไวชอบยิ่งแลว คือศาสดาองคเอกสอนธรรมแกโลก
ดวยพระทัยที่บริสุทธิ์ ใหพากันฟงใหดี ไมมีคําพูดผูใดเปนคําพูดที่ส้ินกเิลสและแมนยํา
เหมือนคําพูดของพระพทุธเจา จึงเรียกวาสวากขาตธรรม หรือตรัสไวชอบแลวทุกขั้นทกุ
ภูมิของธรรม จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน 

ใครอยาประมาทพระพุทธเจาทรงแสดงอะไร ทรงรูทรงเห็นดวยพระญาณหยั่ง
ทราบตลอดทั่วถึงแลว ที่เรียกวาโลกวิทูรูแจงโลก โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง ไมมีอะไร
ปดบังล้ีลับพระญาณของพระพุทธเจาไดเลย แลวนําส่ิงที่ทรงรูทรงเห็นออกมาแจงให
สัตวโลกหูหนวกตาบอดใหไดเห็นไดยินไดฟง แลวก็ไดเกาะธรรมของพระพุทธเจาพอ
เปนที่พึ่งเปนพึ่งตาย เปนอนาคตที่ผองใสตอไป เรียกวาสุคโต ไปดีอยูดี กนิดี ภพชาติดี
ถาไดเกาะธรรมพระพุทธเจา  

นอกนั้นมีแตเร่ืองของกิเลสหลอกลวงตมตุนสัตวโลก แตสัตวโลกก็ชอบในสิ่งที่
เปนอยางน้ัน เพราะฉะนั้นจึงหาคนดีไดยาก หาคนมีความสุขความเจริญไดยาก รํ่าลือ
ลมๆ แลงๆ กัน รํ่าลือทั่วโลก วัตถุตางๆ ในโลกนี้มันอดอยากเมื่อไร เกิดมาก็เกิดมากับ
วัตถุ แมก็วัตถุเราก็วัตถุ  เกิดออกมาก็อยูกับวตัถุสถานที่ตางๆ เร่ือยมาอยางน้ี อด
อยากขาดแคลนที่ไหน แตโลกหาความสุขไมได นี่ละสําคัญ จึงตองมพีระพุทธเจานํา
ความสุขมาสอนโลก นําธรรมมาสอนโลก ธรรมสอนโลกนี้คือธรรมเพื่อความสุขความ
เจริญทั้งปจจุบันและอนาคตของใจทีม่ีผูปฏิบัติตาม 

ใหมีที่เกาะทีย่ึดนะ ลําพังใจเรานี้อยาวามีที่เกาะ มนัไขวควานะ คือจิตไมมทีี่ยึดที่
เกาะน้ีไขวควา ลมเหลวไปหมด ไขวควาตรงไหนพังๆ ไมมีทีจ่ะเกาะตดิยดึไดพอพนภัย
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ไปได ไมมี อารมณเหลานี้เปนอารมณกิเลส เปนฟนเปนไฟ อารมณที่หลอกลวง ทําสัตว
ใหหลง เกาะแลวพังลงไปดวยกันหมด สวนธรรมของพระพทุธเจานี้เปนธรรมที่แมนยํา 
ฉุดลากใหหลุดพนจากทกุขโดยลําดบั เพราะฉะนั้นการใหทานอยาพากันตระหนี่ถี่
เหนียว พระพุทธเจาทุกพระองคเลิศเลอดวยการใหทาน เรียกวาทานบารมี การใหทาน
เปนที่หนึ่งของพระพุทธเจาทั้งหลาย 

นี่ละขึ้นนี่ เปนนักเสียสละคือพระพุทธเจา ไปทีไ่หนจึงเกล่ือนไปดวยวัตถุ
ไทยทาน เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม มาทําบุญใหทาน เกล่ือนไปหมดพระพุทธเจา
เสด็จไปไหน   อันนี้เพราะอะไร จนประชาชนทั้งหลายเขาวิพากษวิจารณกัน วาทําไม
พระพุทธเจาเสด็จไปไหนจึงมีตั้งแตประชาชน เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม ถวายทาน
เกล่ือนกลนไปหมด บางคนก็วาเปนเพราะอํานาจของพระพุทธเจา ก็แลวแตใครจะเปน
ความคิดความเห็นอะไรแสดงมา แตพระพุทธเจาทรงตัดบทตามหลักความจริงทันที
เลย วาเพราะทานเปนพระพุทธเจาอยางน้ีไมใช นั่นเห็นไหมทานตัดนะ วัตถุทาน
ทั้งหลายที่เกล่ือนมานี้ จะเปนเพราะอํานาจเราเปนพระพุทธเจาไมใช แตเปนเพราะ
อํานาจแหงทานของเรา นั่นเห็นไหมละ  

ทานเปนพอเปนแมของเราใหเปนพระพุทธเจาขึ้นมาอีก นั่น ทานจึงใหญโตยิ่ง
กวาพระพุทธเจา ฟงซินะ เราไดเปนพระพุทธเจาก็เพราะการใหทาน ไมใชอํานาจของ
พระพุทธเจาที่เขามาถวายเหลานี้ เปนเพราะอํานาจแหงทานของเราที่เสียสละมาเปน
ลําดับลําดา เพราะฉะนั้นจึงอยาพากันตระหนี่ถี่เหนียว แบงกินแบงทานใหเปนคูเคียง
กันไป รางกายมีความจําเปนที่ตองอาศัยตั้งแตวันออนวันออกมา จนกระทัง่วันตายตอง
อาศัยวัตถุ เอา หามาเพื่อเยียวยารักษาเขาไป สวนจิตใจก็ไขวควาหาอรรถหาธรรม หา
ความดีงาม ใหหาคุณงามความดีเขาสูใจ อยาหากิเลสตัณหาอันเปนฟนเปนไฟเขามา
เผาใจ  

รางกายตายไปแลว ไฟคือบาปกรรมนี้ก็เผาหัวใจใหจมลงในนรก เผาลงในนรก
ไมมีที่ส้ินสุดยุติ เพราะใจนี้ไมเคยตาย จะทุกขยากลําบากขนาดไหนตกนรกอเวจีหลาย
กัปหลายกัลปยอมรับวาทุกข ทกุขขนาดไหนยอมรับวาทุกข แตไมยอมฉิบหายคือใจ 
เร่ืองโลกน้ีเปนโลกอนิจจัง ไมเปลี่ยนชาก็เปลี่ยนเร็ว ไปอยูในนรกก็มีเปลี่ยน เปลี่ยนชา
ไปตามกรรมของสัตวแลวก็ฟนตัวขึ้นมา มาสรางคุณงามความดี ใจดวงนี้ก็พลิกตัวขึ้น
ไปทางฝายดีๆ  สูงขึ้นๆ ทะลุถึงนิพพาน แลวก็เปนบรมสุขในนิพพาน เปนธรรมธาตุ ใจ
ดวงนี้สูญที่ไหน ไมสูญ ไปลงนรกก็ไมสูญ ถึงนิพพานก็ไมสูญ เปนธรรมธาตุ นี่ละใจดวง
นี้ 
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จึงพยายามบํารุงรักษาใจตัวใหดี รางกายนี้ไมวาทานวาเรามันตายดวยกันถึง
กาลเวลาแลว ไมมีใครจะอยูค้ําฟา แตเร่ืองคุณงามความดีซึ่งเปนที่พึ่งเปนพึ่งตาย นํา
เจาของใหหลุดพนจากทกุขนี้เปนธรรมจําเปนสําหรับเราทุกคน ใหเสาะแสวงหา เอา 
รางกายก็หามาเยียวยา เพราะเปนความจําเปน มีความบกพรองตองการตลอดเวลาก็
คือธาตุคือขนัธของเรา ทีนี้จิตก็มีความจําเปนบกพรองตองการความดีงามทัง้หลาย 
ความสุขความเจริญ ใหเสาะแสวงหาคุณงามความดีเขาสูใจ เมื่อความดีเขาสูใจแลวทีนี้
ความดีนี้ละจะพาหนุนใจใหไปสูสุคติโลกสวรรคพรหมโลกกระทั่งถึงนพิพาน หนีจากคํา
วาบุญนี้ไปไมได ไมพนจากบุญ บุญนี้ละหนุนใจ บาปนั่นละกดใจลงไป จําเอาไว เพียง
เทานี้ละ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ ตอไปนี้จะใหพร  

โถ เหนื่อยนะเราเหนื่อยมาก ๓ วันนี้เหนื่อยมากจริงๆ ตั้งแตวันออกเดนิทางไป
เขาใหญ พอตื่นเชาก็ไปปากน้ํา กลับมาตั้งทุมหรอือะไร มากม็าเทศนที่ศาลาอีก ตื่นเชา
ฉันเสร็จแลวถึงจะออกเดินทางมา เพลียมากเมื่อวานนี้ เพราะ ๓ วันเราไมไดหยุดเลย 
ราชการเขาหยุดแตเราไมไดหยุด 

ดูวาวันที่ ๓ ละมังบานแพงนิมนตไปรับผาปา ทุกปเราเคยไปทอดกฐินใหบาน
แพง ปละสองกองๆ มาหลายป ปนี้เราไมไป เขานิมนตไปรับผาปาชวยชาติดูวาเปน
วันที่ ๓ ไปคางที่นั่นคืนนึง คางที่บานแพงคืนนึง เราทอดปละสองวัด วัดลาง วัดขางบน 
ปนี้เราไมไปเราบอกอยางน้ัน พักเสียหนอยกอน หมุนปจจัยไปทางอื่น ปนั้นหมุนทาง
นั้น ปนี้หมุนทางนี้ อยางน้ันละ 

วัดเรานี้เปนวัดเสียสละ มีเทาไรหมดสําหรับวัดนี้ เราทําประโยชนเพื่อโลกลวนๆ 
เราไมเอาอะไรเลย เราตั้งหนาตั้งตาทําประโยชนใหโลกจนกวาชีวิตหาไม ถึงวาระแลว
ดีดผึงเลย ทาํใหเต็มเม็ดเต็มหนวยในเวลามีชีวิตอยูนี้ ตายแลวก็ดีดผึง หายหวงไปเลย 
(วันที่ ๒๘ หลวงตามีอีกรายการหนึ่งเจาคะ วัดถ้ําเกียนอย หนองแสง เขานิมนตหลวง
ตาเปนองคประธานรับกฐิน) เรายังรับไมไดนะ เกียนอยเกียใหญก็ใหเราแบก เกียนอย
ก็เรา เกียใหญก็เรา ตายมันก็ตองเราละซี ไปไหนเอาเราไปเปนหัวหนาๆ เราจะตายรู
ไหมละของเลนเมื่อไร หนัก 

ไปที่ไหนๆ เราก็ไปเพื่อโลก แลวสุดทายมันจะตายเพื่อโลกนั่นแหละไมมีเวลา 
เหนื่อยมาก เชนไปเมื่อวานนี้เหนื่อยมากที่สุดเลย พอไปถงึปบตกค่ํามาก็เทศน ตื่นเชา
รับกฐินเสร็จแลวก็ไปปากน้ํา ไปนั้นก็ไปเทศน จากปากน้ําใกลเมื่อไรไปหาเขาใหญ พอ
เทศนจบแลวกลับมาวัด ตื่นเชาก็เดินทางมา ๕ ชั่วโมง จากเขาใหญมาที่นี่ ๕ ชั่วโมง มี
เวลาเมื่อไร เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลานะเราจะตาย 
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ใครก็จะเอาเราไปเปนเคร่ืองมือใชไมไดละ ใหคิดบางนะใครก็ดี ถาไมจาํเปนก็
ไมควรที่จะยุงกันตลอดเวลา อยางงานเล็กๆ นอยๆ เร่ืองใหญคือเราที่เกี่ยวกับโลกทั่ว
โลกน้ีเสียไปมันดีแลวเหรอ ใหพากันพิจารณาบาง ไมจําเปนก็ไมควรกวนกันบอยๆ 
วันนี้เปดใหชัดเจน บวกลบคูณหารดูซิผลไดผลเสีย น้ําหนักทางไหนเบาทางไหนหนัก 
ใหทดสอบบาง อยาเห็นแกไดแกเอา  อะไรเอะอะกเ็อาไปเปนหัวหนาๆ ใหพิจารณา
บาง เราคิดหมดเรื่องเหลานี้ เปนแตเรายังไมพูด วันนี้ออกเสียบางใหรูเร่ืองรูราว ไม
จําเปนไมควรไปรบกวนทุกเวลา ไปที่นั่นแลวไปที่นั่น เปนเครื่องมือยุงไปหมด เราจะ
ตายไมรูอยูเหรอ 

เรายังไมแนนะ วันที่ ๒๘ ไมแน อยาเอาความแนมาใสเราทั้งหมดไมไดนะ อะไร
ก็แนๆ ตายไดนะ เวลาควรจะพักใหพักบางซิ เราทํานี้ก็เพื่อประโยชนแกโลกเต็มกําลัง
อยูแลว จะใหไปเพื่อประโยชนแกใครอีกละ มันจะตายอยูแลวเพื่อประโยชนแกโลก
ทั้งนั้นแหละ เราไมเอาอะไรเราบอกแลว ในโลกทั้งสามเราปลอยวางโดยสิ้นเชิง เหลือ
แตความเมตตาสงสารหวงใย เราก็บืนอยูอยางน้ีแหละ เอาละไป 
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