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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

อยูดวยกันตองอาศัยกัน 
กอนจังหัน 

เราเขียนติดปายไวขางหนา ๓ แผน ผาขาวติดไวขางหนา ๓ แผน เราเปนคนสั่ง
เองคําพูดของเรา ที่นี่เปนวัด เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควร
มาเที่ยวเพนพาน เราไดขนาบเรื่อยนะ ตัวหนังสือใหญออกไปพอดี เขียนไวเขาไมได
อาน พอเราออกไปทีไรตัวหนังสือใหญนี้ไลขนาบออกเลยเทียว จนจะค่ําจะมืดมันยัง
ไหลเขามาๆ มาเที่ยวเพนพานๆ บอก ไดอานไหมนี่ ไปอานเดี๋ยวนี้เราวา เขาจะอาน
หรือไมอานก็ชางเพราะเราไลเดี๋ยวนั้นเลย แตกอึกทกึออกนอกวัด มันเพนพานๆ มัน
มาดูเฉยๆ ตื่นขาวกัน ไมมาดูหัวใจเจาของ ดูเพนพานๆ เพลินนั้นเพลินนี้ 

เอาธรรมจับดูจนจะดูไมได ทานทั้งหลายจะวายังไง เราไมไดพูดดูถกูเหยียด
หยาม พูดโดยธรรม เอาธรรมมาสองดูโลกที่สกปรกรกรุงรัง เต็มไปดวยฟนดวยไฟ มัน
ยังเพลินบากันอยูโลกอันนี้นะ ไมรูตวัหรือเวลานี้พุทธศาสนาประกาศกังวานมา ๒๕๐๐ 
ปแลวนี่ เราไดระลึกบางหรือเปลาพระพุทธเจา หรือระลึกหาตั้งแตสวมแตถานนั่นเหรอ 
มอมแมมๆ เต็มไปดวยสวมดวยถานคือความสกปรกโสมมของกิเลสน่ันแหละ มนัเต็ม
หัวใจทุกคนๆ ดีดออกตรงไหนๆ ดูไมไดๆ นะ ธรรมจนแทบไมมี ทัง้ๆ ที่วาเมืองไทย
เราเปนชาวพุทธ มันชาวพุทธหรือชาวอะไรเราก็ไมรู 

เปนผูใหญเทาไรยิ่งเลว ใหญวาจะใหญศีลใหญธรรม ใหญอํานาจปกครอง
บานเมืองใหสงบรมเย็นดวยความมีศีลมีธรรม นี่เปนความถูกตองของผูใหญที่ปกครอง
ผูนอย ตั้งแตวงราชการถึงรัฐบาล นี่ผูใหญ เหลานี้ควรจะมีธรรมประจําๆ ในหนวยงาน
ตางๆ หัวหนาๆ เปนสําคัญ นี้ไมมีเลย มีแตมูตรแตคูถเต็มสถานที่ทํางานหนวยราชการ
ตางๆ ใหญเทาไรยิ่งมูตรคูถกองใหญ  นี่ละเมืองไทยเราที่วาเปนเมืองพทุธมันกลายเปน
เมืองมูตรเมอืงคูถไปหมดแลวนะเวลานี้ 

ทานทั้งหลายยังเห็นพระพุทธเจาเปนตุกตาอยูเหรอ เห็นพวกมูตรพวกคถูนี้วา
เปนทองคําทั้งแทงอยูเหรอ จะจมกนันะ บอกตรงๆ อยางน้ีเลย นี่ไดคุยเขี่ยขุดคนการ
ปฏิบัติมาของเราเปนเวลา ๙ ปเต็ม ไดคุยเขี่ยขุดคนหาเรื่องราวทั้งดีทั้งชั่ว ก็ไปเจอกันที่
หัวใจที่เรียกวามหาภัยหรือมหาเหตุ มาเจอกันที่ตรงนั้น จึงไดนําออกมาชี้แจงใหพี่นอง
ทั้งหลายทราบ ใหทราบเสียนะ เดี๋ยวจะตายทิ้งเปลาๆ มันเกิดประโยชนอะไร วันหนึ่งๆ 
ก็มีแตมดืกับแจง มันไมไดไปตกนรกขึ้นสวรรคชั้นพรหมนะ ตัวคนเรานี้ละตัวคึกตัว
คะนองมันจะลงไปจมนรก ใหพากันจดจําเอาไวนําไปปฏิบัต ิ
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ความยากลําบากในการที่จะถอนตัวออกจากฟนจากไฟ ยากลําบากบาง เอา ทน
เอา ดีกวาจะไปสะดวกเพือ่จมๆ อันนี้มีมากนะ นี้เราจวนจะตายเทาไรยิ่งวิตกวิจารณกับ
บรรดาพี่นองทั้งหลายมากเขาทุกวันๆ แทนที่จะมาวิตกวิจารณกับเรา เราบอกตรงๆ เรา
ไมมี หมดโดยสิ้นเชิง กเิลสหมดจากหัวใจเสียอยางเดียวทุกขไมมีเลย มีแตบรมสุขเต็ม
หัวใจ นั่นคือธรรมทั้งแทงกับใจเปนอันเดียวกันแลว นี่ศาสนาของพระพุทธเจา ครอง
ความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงบรมสุข นี่คือธรรม 

เร่ืองกิเลสเปนเรื่องนรกอเวจี เผาทั้งเปนเผาทั้งแหงทั้งสด เผาไปหมด ใหพากัน
คิดกันอานนะพี่นองทั้งหลายลูกหลาน อยาอยูเฉยๆ มีแตความเพลิดความเพลินวัน
หนึ่งๆ หมดไป มืดแจงมนัไมไดหมด มันมีมานี้ตั้งกัปตั้งกัลป ไอเรานั่นซิจะหมดจากผล
จากประโยชนที่ควรจะไดในเวลามีชีวิตอยูนี้นะ ตายแลวไมไดเร่ืองอะไร ใหพากันคิดกนั
อาน อยาพากันเพลิดกันเพลิน 

นั่นติดปายไวนั่น เพราะมันเหลือทน มองดูเพนพานๆ มาหาสาระอะไรกไ็มเห็น
มี ตื่นขาวกันมาๆ  แตถาไปเจอกับเราแลวพอดี รายไหนเจอกับเรา มันอดหัวเราะไมได
นะ รายไหนเจอกับเรา คึกคักใสนะ คึกคักขึงขังๆ มายังไงนี่ แตหัวใจไมมี หัวใจมีแต
ความเมตตา มีแตกิริยาทาทางขูเฉยๆ มายังไงตอยังไงน่ี อานไหมนี่นะ จากน้ันไป
เดี๋ยวนี้ ไลเลย แตกฮอืๆ กลับ ถาตัวหนังสือใหญออกมาเปนอยางน้ัน ตัวหนังสืออันนั้น 
๓ แผนเขาไมอาน ตัวนี้อานหรือไมอานเขาก็ฟงอยู ไลเผน อยางน้ันละ จําเอานะพี่นอง
ทั้งหลาย เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(หมอจากโรงพยาบาลหลมสัก จ.เพชรบูรณ มาขอความเมตตาอาหารแหงให
เด็กที่ทางศาลเยาวชนดูแลอยู) โอย ไมสะดวกแหละ คือเรานี้เปนพื้นอยูแลวที่
โรงพยาบาล ของมาเต็มโกดังตลอด บกบางไมได จากน้ันใครมาขอที่ไหนใหไปๆ สวน
โรงพยาบาลนี้เรียกวาสมบูรณตลอดไมใหบกพรอง ทีนี้ทางโนนมาขอทางนี้มาขอ เราจึง
ใหบางไมใหบาง เพราะทางนี้เราก็หนักของเราพอ (ขอเฉพาะครั้งนี้ครับ) ถาเราบอกวา
เราเคยใหมามากแลว เราจะไมใหเฉพาะครั้งนี้จะวาไงละ เอา ตอบกันมาซินะ ครั้งอื่น
นั้นเราอาจให แตครั้งนี้เราไมใหก็ได เอา พิจารณากันนะ มีอะไรก็ใหจัดกันไป เพราะ
ความทุกขความจนมันก็ตองหาที่พึง่ เราว่ิงเขาไปหาบานนี้ เรากําลังหิวขาวจะตาย ไปขอ
ขาวเขาไมใหกิน โหย อยากเอาไฟเผาบาน อันนี้ก็เหมือนกนันั่นแหละ เทียบกันอยาง
นั้นซ ิ

เราชวยโรงพยาบาลหลมสักนี้ไมนอยนะ โถ ตึกยาวเหยียดสองชั้น ชั้นสามเปน
ชั้นอะไร เขาจะปลูกตนมงตนไมอะไรชั้นสาม ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง เต็มที่เลย ยาวถึงโนน
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ทางเขาครัว ที่ปลูกตึกนั้นก็เปนสระใหญดวย มีแตอยางน้ัน สระใหญ ฟาดดินมาจาก
ภูเขาทั้งลูกเลยใสลงนั้น นี่เราหมดเลยนะ ดินมาเทาไรถมลงจนกระทั่งเต็มสระ เทาไร
เราจายหมด จากน้ันก็สรางตึกขึ้นมาสามชั้น สามชั้นกลายๆ ชั้นที่สาม 

ที่เราชวยทางดานน้ําหนาว คือเรานั่งรถผานไปผานมาดูตลอด เห็นเขาขายของ
อยูตามดานตางๆ ดูแลวดูเลา พอดูแลวเราก็ใหคนรถเราซื้อ ซื้อก็เอานิดหนอย เอาเงิน
ใหเขามากๆ ผานไปผานมาเพราะสรางตึกหลังน้ี ตึกมันหลังใหญ จากน้ันมาเลยสงให
เลยเปนประจําทุกเดือนจนกระทั่งปานนี้ นาจะไมต่ํากวา ๘ ปละมั้งที่สรางตึก
โรงพยาบาลหลมสัก นั่นละที่เร่ิมชวยพวกดานมาจนกระทั่งปานนี้ ชวยทุกเดือนๆ  ดาน
มันมีสองครอบครัว ดานนี้ ดานโนน เราไปใหทั้งสองดานเลย เดือนละครั้งๆ ตั้งแตบัด
นั้นมาจนกระทั่งปานนี้ นานอยูนะ หลายปอยู อยางน้ีแลวไปที่ไหนเราชวยตลอด ชวย
เต็มกําลังความสามารถ 

นี่ก็ไมไดไปหลมสักนานแลว หลังจากตึกเสร็จเรียบรอยแลวดูเหมือนไดไปหน
เดียว จากน้ันมาไมไดไปอีกเลย ตกึโรงพยาบาลหลมสัก (ทางโรงพยาบาลหลมสักอยาก
กราบนิมนตหลวงตาไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งครับ) ก็นั่นแลว แตไมไดไปซ ิ วันหนึ่งๆ ยุง
มาก ไมคอยวางนะวันหนึ่ง เร่ืองโรงพยาบาลนี่ละที่วาเปนอันดับหนึ่ง การชวยโลกรูสึก
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง มากจริงๆ หลายรอยโรง แลวโรงพยาบาลมันหลายชิ้น
หลายอันหลายอยาง ไมใชอยางหนึ่งอยางเดียว ชวยพวกเครื่องมอืแพทย พวกรถพวก
รา พวกตึก สถานที่ไมพอขยายออกไปเราก็ซื้อที่ใหๆ เครื่องไมเครื่องมือไมพอเขาจํา
เปนมาขอ พวกรถพวกราพวกตึกเหลานี้ มีหลายอยางในโรงพยาบาลแตละโรงๆ  ชวย
มาตลอดอยางน้ีละ 

ทางหลมสักนี้ตั้งแตสรางตึกแลวเราก็ไมไดไปอกี เพราะงานเรามากมาย ไมคอย
ไดไป ไปก็ไปแคดานสุดทาย ดานน้ําหนาว ดานหลมสัก ไป เอาของไปสงใหทั้งสองดาน 
ทุกๆ เดือนนะ ใหทุกเดือน ของเตม็รถพอดพีวกขาวสารพวกอะไร จากน้ันเราก็ใหเงิน
สดไมมาก ใหครอบครัวละ ๖๐๐ มกีี่ครอบครัวๆ ละหกรอยๆ สวนเด็กมีเทาไรใหคน
ละรอยๆ  เวลาเขาไมไปโรงเรียน เด็กมีเทาไรใหคนละรอยๆ สวนครอบครัวๆ ละหก
รอย อยางน้ีเปนประจํา 

วันนี้มามีอะไรบาง (หัวหนาศาลเยาวชน จ.เพชรบูรณ อยากมากราบหลวงตา
ครับ ทานผูพิพากษาหัวหนาศาลที่เปนผูดูแลบานสําหรับรักษาเด็กติดยา) นั่นละพอวา
หัวหนาศาลเขามาเกี่ยวของกับวัดกับวา เราพอใจทันทีนะ คือนี้เปนจุดศูนยกลางที่จะ
ตัดสินชี้ขาดทุกอยางๆ เปนธรรมหรือไมเปนธรรม ถาผูตัดสนิเปนธรรมแลวชุมเย็น ถึง
จะแพก็ยอมรับตามความเปนธรรม ชนะก็ดี แพก็ดี ยอมรับดวยความเปนธรรม เพราะ
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ผูตัดสินตัดสนิเปนธรรม ถาไมมีธรรมเสียอยางเดียวเทานั้น โอย เปนไดงายๆ นะ ฝาย
ไหนเงินกอนเงินใหญแลวไปฝายนั้น กองเงินโตไปฝายนั้น ใหฝายนั้นชนะ ใหฝายนี้แพ 
เปนไดไมสงสัย นี่ละธรรมพิจารณาละเอียดลออมาก 

ศาลหนึ่ง ตํารวจหนึ่ง หมอหนึ่ง ที่สําคัญมาก หมอจะเอาเทาไรก็ได เพราะคนที่
เขาไปหาหมอมีแตคนจนตรอกจนมุม ถาหมอไมมีธรรมแลวคนไขบอบช้ํา บอบช้ํา
ทางดานจิตใจและสมบัติ ตํารวจก็เหมือนกัน จับสุมสี่สุมหาแลวเรียกคาไถในนั้นแหละ 
หมอนี่จะเอาเทาไรก็ได ทางนั้นก็ตองจายๆ มันบังคับกันในตัว ทางผูพิพากษาก็
เหมือนกันตัดสินลงไป ถาเปนธรรมแลวตัดสินดวยความเปนธรรม เย็นทั้งสองฝาย 
ยอมรับดวยความเปนธรรม ไมเดือดรอน ไมเคียดแคน ธรรมจึงเปนของสําคัญมาก ลง
จุดไหนตายใจไดจุดนั้นๆ ก็ดีละ เราอยากใหวงราชการเราสนใจในอรรถในธรรมมากๆ 
โลกเราจะไดชุมเย็นเปนสุข ถาขาดธรรมแลวก็เปนฟนเปนไฟไป มีธรรมอยูที่ไหนเย็นๆ 
ไปเลย 

เมื่อสองสามวันนี้ทางภูเขียวก็มา แลวโคราชมา มาขออาหาร เปนกลุมๆ มี
จํานวนเทานั้นๆ แลวก็มาขออาหารจากเรา (พวกเจาหนาที่ปาไมครับ) เออ เจาหนาที่
ปาไมที่ไหนบาง เราก็แยกให เขาก็เอารถใหญแหละมาแตของเราไมพอ เพราะแจกอยู
ตลอด โรงพยาบาลแตละวันๆ วันละสามสี่โรงๆ เปนประจํา สูงสุดเทาที่ไดมาเกี่ยวของ
กับโกดังเรานี้ ๙ โรง ไมเคยเลยนั้น อยางสูงสุด ๙ โรง สามสี่โรงเปนธรรมดาทุกวันๆ 
เวลามาแลว นั่นปมน้ํามันเรา เราสั่งน้ํามันมาเต็มอยูในปม พอออกไปนี้เราเติมน้ํามันให
เต็มถังๆ ทกุคันรถ ไมวามาใกลมาไกลเวลาออกไปก็เติมน้ํามนัให อยางน้ีเปนประจํา 

เรียกวาเต็มกําลังความสามารถของเราที่ชวยโลก ชวยมาโดยลําดับลําดา เราชวย
อยางไมมีแบงไดแบงเสียเลย แบงก็เพื่ออันนั้น แบงเพื่ออันนี้เทานั้น อยางอื่นไมมี ชวย
อยางน้ีตลอด นี่ละถามีธรรมในใจแลวเปนอยางน้ันนะ ถาไดทาํอะไรถึงไหนถึงกันๆ จติ
นี้มันโลงเลย ถาไมไดทํามันมีเหมือนอะไรขัดๆ ของๆ ภายในใจ มลัีกษณะแปลกๆ ถา
ไดทําอยางน้ันแลวโลงไปหมด ๆ เลย นี่ละอํานาจของธรรม มีเมตตาธรรมเปนสําคัญ 
ไปที่ไหนโลงไปหมดๆ 

เราจึงสอนบรรดาพี่นองทั้งหลายวาอยาคับแคบตีบตัน เพราะมนุษยเราเปนสัตว
ขี้ขลาดอยูคนเดียวไมได ตองหาเพือ่นหาฝูง ไมมีอะไรเลยก็เอาไอตูบมาเปนเพื่อน อยู
ในบานมีไอตูบจนไดนั่นละ เมื่อเปนอยางน้ันใหเห็นใจกัน ตางคนตางหวังพึ่งกัน เศรษฐี
ก็พึ่งคนใชคนงาน คนงานก็พึ่งเศรษฐี ตางคนตางพึ่งกัน จะอยูโดดเดี่ยวโดยลําพังไมได
นะมนุษยเรา ตองอาศัยซึ่งกันและกัน เมือ่เปนเชนนั้นจึงเฉล่ียน้ําใจใหทั่วถึงกนั 
วางรากฐานไวคือจิตใจกวางขวางตอกนัและกัน สมกับเราเปนพวกขี้ขลาดอยูคนเดียว
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ไมได เมือ่อยูดวยกันแลวตองอาศัยกัน คนนั้นไดอันนี้คนนี้พึ่งอันนั้น พึ่งกันไปๆ เย็น 
ไมเหือดแหง คนเต็มบานเต็มเมืองหาส่ิงที่จะสงเคราะหกันไมได มีแตเหือดแหงเปนฟน
เปนไฟเผาไหมกันใชไมไดเลย ไมมีความหมาย มนุษยมีมากมีนอยเทาไรไมมี
ความหมาย 

มนุษยที่มีธรรมในใจมีเฉล่ียเผื่อแผตอกันและกันนี้ ไปที่ไหนรมเย็น ไมอดตาย
ละ เปนอยางน้ัน  อันนี้เราก็ยังไดพูดแลว มาจากเชียงใหม โอย ไดรมมา เหตุที่เราจะ
พูดนี้ก็คอืวา ผัวกับเมียที่เขาไปทํางานภาคกลางเปนไขมา ผาหมก็ไมมี รมกันฝนกไ็มมี 
เขาไปหาเราที่วัดปาจักราช เราขึ้นมาจากกรุงเทพฯมาจําพรรษาที่นั่นที่ออกปฏิบัตนิะ 
เราก็ไดรมคันนั้นละมาสวยงามมาก ราคาหลายบาทอยู แตกอนเงินมีราคา มาเขาก็มา
ขอผา โอย ผาก็มีแตผาเหลืองมันก็หมไมไดซิจะทาํไง พระมีแตผาเหลือง ผาอยางหม
กันมานี้มันไมมีทําไง ก็มรีมคันเดียวนี่ เลยเอารมคันใหมๆ มาให เรายังไมไดใชนั่นนะ 
เอามายังไมไดใชเลย มีรมคันเดียวนี่เอาเสีย 

เขาเห็น โอย รมคันนี้ทําไมจึงสวยงามนักจะเอาไปไดยังไง มันสวยงามเกินฐานะ
เขาวา นี่เปนคนทุกขคนจนกับรมสวยๆ งามๆ นี้มันเขากันไมได เขาไดทําไมเขาไมได 
เราใหเขานี่นะ เราเปนคนใหทําไมจะไมได เอาใหเขายังไมอยากเอานะ เราจึงไมลืม คอื
รมไดสวยงามจริงๆ ราคาแพง เราก็ยังไมเคยไดใชเลย ไดมาจากเชียงใหม นั่นละตอน
จากเชียงใหมเขากรุงเทพฯแลวก็ออกปฏิบัติเลย ไดรมนั้นตดิตัวมา เราจึงไมลืมที่เอาให
เขาเขาไมอยากเอานะ ยื่นใหเทาไรเขายิ่งถอยๆ ทั้งผัวทั้งเมียเปนธรรมทั้งคู เราก็บอก 
เอา เราใหแลวดวยความบริสุทธิ์ใจ ไปใหไดรับความรมเย็นจากรมนี่ละ แลวเขาก็เอาไป
แลวมองๆ มองเราแลวก็มองรม มองแลวมองเลา 

เอาไปเราก็วา เขาจะไมเอา มันก็เลยติดใจเรา คือเขาไมยอมเอาทีแรก เราเอาให
จนได เลยไป ผัวเมียสองคนเปนไขมา นี่พูดถึงวาเราไมมีอะไรสงเคราะหเขา เขามาขอ
ผาหมก็มีแตผาเหลืองพระมันใหไมไดซิ ก็มีแตรมเทานั้นละใหเขาไป นี่เร่ืองเมตตา
สงสาร มีอะไรมีเถอะ แตมันก็หากเปนนิสัยอันหนึ่งเหมือนกันนะ ตั้งแตบวชอยู เวลา
เรียนหนังสือคณะของเรานี้จะมากที่สุด ไปทีไ่หนเรามักเปนหัวหนาเสมอ ผูใหญ
ไววางใจ ไปที่ไหนเราเปนหัวหนาคณะๆ คณะของเรานี้พระเณรเต็มไปหมดเลย ได
อะไรมาเปนอันเดียวกันเลย นั่นเปนของทานนี่เปนของเราไมมีสําหรับเรา คณะอื่นมี 
ของทานของเรามี สําหรับคณะเราไมมี 

เพราะฉะนั้นพระเณรเราจึงเหมือนพอแมกับลูก พอเราไปไหนมาไดอะไรมา อูย 
รุมกันแยงกนัลูกเตาแยง พอแมไดอะไรมา ลูกเตามันแยงพรึบเลย เปนอยางน้ันละเรา 
ตั้งแตเรียนหนังสืออยูก็เปนอยางน้ัน ไปอยูที่ไหนคับแคบตีบตันครูบาอาจารยตระหนี่ถี่
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เหนียว โอย อยูไมไดนะคับหัวอก หาอุบายออกจนไดนั่นแหละเรา เรามันเล็กก็ตามแต
หัวใจมันไมเล็กมันเปนอยูภายใน เร่ืองความเสียสละเรียกวาไมมีอะไรติดตัวแตไหน 
เรียนหนังสือก็เหมือนกันไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมา จนกระทั่งออกปฏิบัติก็สละ
ตลอดมาจนกระทั่งทกุวันนี้ 

ก็คงจะเปนนิสัยวาสนาเหมือนกัน มนัหากเปนเอง ไปอยูที่ไหนพวกพระพวก
เณรนี้รุมเราๆ ไปวัดไหนๆ เปนหัวหนาคณะๆ สวนมากมีแตเปนหัวหนานั่นละ เพราะ
ผูใหญไววางใจใหเปนหัวหนา พระเณรจึงยั้วเยี้ยๆ ไดอะไรมาถึงกันหมดเลย ถึงกนั
หมด ไมมีของทานของเรา สําหรับเราเปนอยางนั้น ที่อื่นเปนอยางของทานนั่นละ แต
เราเปนเรื่องของเรามาตลอด เชนอยางมาอยูในวัดนี้ก็เหมือนกัน ไมวาวัดไหนที่เราเปน
หัวหนามาเปนแบบเดียวกันหมดตลอด ไมมีของใครของเรา ตองการอะไรใหมาเอา 
อยามาขอ 

เอาไปใชใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยเอาไปเถอะ แตเอาไปสุรุยสุราย เอา
ไปโกโรโกโสไมไดนะ แนะเปนอีกอยางหนึ่ง ถาเอาไปเพื่อเปนผลเปนประโยชนเอาไป 
ไมตองมาขอใหเสียเวล่ําเวลา นั่น เปดเผยเปนของดวยกันทกุคน เราปกครองกันดวย
เรียกวาเลือดเนื้ออันเดียวกันเลย มีอะไรถึงกันหมดไมวาของทานของเรา สําหรับวัดเรา
ปฏิบัติอยางนั้นมา ยิ่งมาอยูวัดปาบานตาดนี้ดวยแลวเปดโลงตลอดเลย เพราะมันเคย
เปดโลงมาแลวตามนิสัย ทุกวันจนไมมีอะไรติดละในวัด มีเทาไรออกหมดๆ เราไมเคย
เก็บไมเคยสั่งสม ใหเปนประโยชนแกผูรับไป ส่ิงที่ใหไปนี้เปนประโยชนแกผูรับ ใหไป
เร่ือยๆ ไปอยางน้ัน ก็มีเทานั้นละ 

วันนี้พูดเรื่องการเสียสละ การอยูรวมกันมนุษยเราเปนสัตวขี้ขลาด อยูคนเดียว
ไมได เมื่ออยูดวยกันแลวใหเห็นอกเห็นใจกัน ผูใหญผูนอยหวังพึ่งกันทัง้นั้นแหละ อยู
โดดเดี่ยวไมได ตองหวังพึ่งกัน พระพุทธเจาถึงย้าํลงไป อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ พึ่งตน
บางซิ จะหาพึ่งตัง้แตคนอื่น มันลืมตวันั่นทานวา ใหพึ่งตัวเองบางซิ จะไปหาพึ่งตั้งแต
คนอื่น ทําใหลืมตัว พึ่งแตเขาๆ ไมสนใจพึ่งตัวเอง นั่นทานสอนเอาบาง นิสัยมนุษยเรา
เปนอยางน้ัน หวังพึ่งแตคนอื่น ไมหวังฟตตัวเองใหเปนคนดิบคนดี ใหคนอื่นไดพึ่งบาง 
นอกจากเราเปนที่พึ่งของเราแลวคนอื่นก็ไดพึง่บาง ทานก็สอนอยางน้ีก็ดี วนันี้เทานั้นละ 
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