เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

กาวเดินตามธรรม
วันที่ ๓๑ ธันวา ๔๕ วานนี้ ทองคําได ๑ กิโล ๒๙ บาท ๗๓ สตางค ดอลลารได ๕,
๒๐๗ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๕,๕๕๙ กิโลครึง่ ดอลลารมอบแลว ๗ ลาน
๒ แสนดอลล ทองคําที่ไดหลังจากมอบเขาคลังหลวงแลวเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวา นัน้ เวลานีไ้ ด
เพิ่มขึ้นมาอีก ๓๖ กิโล ๕๘ บาท ๔๕ สตางค ดอลลารได ๖๒,๖๙๗ ดอลล กรุณาทราบ
ตามนี้
เมือ่ วานนีท้ ม่ี าจากกรุงเทพ รถก็ไมคอยมากเทาไรนัก เขาคงมากอนแลวเพราะมัน
วางตั้งแตวันที่ ๒๘-๒๙ มาแลว เมือ่ วานวันที่ ๓๑ เรามารถไมคอ ยมากนัก ธรรมดา ๆ ดี
ไมดีบางตาหนอย ไปกับกลับนีบ้ าง ๆ ตาพอ ๆ กัน วันนีน้ า จะกลับกันมาก มาเมือ่ วานเรา
คิดวาจะมีรถมาก วันปใหมคงจะพึ่งมาจากกรุงเทพมานี้ เขาขึน้ มากอนแลว เมื่อวานนี้รถไม
คอยมาก ตามที่คาดไวก็คาดไววามาก แตเมื่อวานไมคอยมาก เมื่อวานออกจากวัดโนน ๙
โมง ๔๖ นาที ออกจากสวนแสงธรรม พอ ๔๗ ปบรถออกถึงถนนขางวัด จากนัน้ ก็เรือ่ ยมา
เปนเวลา ๕ ชั่วโมง รวมหมดตั้งแต ๙ โมง ๔๖ นาทีมาจนกระทัง่ ถึงวัดนีเ้ ปนเวลา ๕ ชั่วโมง
๑๘ นาที นับวาเร็วอยู รถเรามีรถนํา เร็ว
วิง่ ๑๒๐ ถาทางตรง ๑๓๐ เราดูเข็มไมล สวนมาก ๑๒๐ จะยืน เพราะทางตรง ถา
ตรงจริง ๆ ก็ ๑๓๐ ขึ้น ๑๓๐ ดูรถก็ดีทุกคัน ๆ เราก็เลยไมเตือน ถาธรรมดา ๑๒๐ มันก็
พอแลว นี่ ๑๓๐ ทางมันเสมอเราก็ไมเตือน ปลอยใหมา เพราะคนขับรถเขาเขาใจเรียบรอย
แลว เขาเคยไปมากับเรา เคยเตือนเสมอ เขาขับรถ เราขับเขาอีกทีหนึง่ คอยดู ๆ ควรแซง
ไมควรแซง ทางคดทางโคงควรรอไมรอเราเตือนตลอด จนกระทัง่ เราตายใจแลวเราถึงจะ
ปลอย ใครขับรถเราตองดูเสียกอน ถาฉลาดทําใหเปนความปลอดภัยไดเราตองดูคนขับ
ควรแซงไมควรแซง ควรรอไมควรรอ ทางคดทางโคง ทางที่ชุมนุมชน สามแยกสีแ่ ยก ตอง
ไดดูใหละเอียดการขับรถ ไมใชสกั แตวา ขับนะ ตองใหรอบคอบ ยิ่งทางดี ๆ รถเรงเครือ่ งนี้
ประสาทมันตองวิ่งของมันพับ ๆ สังเกตสังกาใหทันกับเหตุการณ อะไรมาปุบปบมันก็ทัน
เอา ใครจะถวายอะไรก็ถวายมา เดี๋ยวเราจะพูดอะไรตออะไร เอา กราบอยูอ ยางนัน้
กวาจะเขามาถึงตัวเราได ๓ ชั่วโมง มากราบสองคนเปน ๖ ชั่วโมง สามคน ๙ ชั่วโมง ดู
กาลเทศะเวล่าํ เวลาซีการทําอะไร ทําไมคิดไมอานอยางนี้มันขวางตานะ ไปอยูโดยลําพังก็
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ตองขวางเจาของอยูอยางนั้น คนไมใชความคิด อยูกับตัวเองก็ขวางตัวเอง ออกไปเกี่ยวของ
กับหนาทีก่ ารงานก็ขวางหนาทีก่ ารงาน ผลไมไดเทาที่ควร ออกไปสูเพื่อนฝูงก็ขวางเพื่อนฝูง
คนไมใชความคิด ตองใชซิ
ธรรมะพระพุทธเจาละเอียดสุดยอดนะ มาเห็นอยางนีม้ นั ขวางไปหมดจริง ๆ นีน่ ะ
จะวาอะไร เรายังจะอวดเกงอยูเ หรอ ไอสวมไอถานมันแขงธรรมพระพุทธเจาอยูตลอด
มานะ สวมถานของต่ําทรามคือกิเลสมันแขงอรรถแขงธรรม ถาเทียบก็เรียกวาทองคําทั้ง
แทงตลอดมาเชนเดียวกัน ทีนี้มันไปไหนมันขวางละไอเรื่องกิเลสนะ เรือ่ งธรรมเปนผูต ดิ
ตาม ผูช าํ ระสะสาง ทีนี้คนผูที่ขวางตัวเองนั้นไมมีธรรมแลวขวางตลอด ตางกันอยางนั้นนะ
นี่ละการรักษาตัวทุกคน ๆ ใหพจิ ารณาอยางนัน้ ซิ
นีก่ เ็ ปนวันปใหม ๆ เปนยังไงปใหม ขวางอยูเ หมือนเกานัน้ เหรอ คน ๆ เกาขวาง
เหมือนเกา วันนีก้ ข็ วาง วันหนาก็ขวาง วันไหนก็ขวาง ปกลายนี้ก็ขวาง ปนจ้ี ะมาขวางหรือนี่
ก็พึ่งขึ้นปใหม โลกเขาลองกันทั้งโลก เราขวางคนเดียวนีม้ อี ยางเหรอ ใหพจิ ารณาทุกคนนะ
ศาสนาไมใชของเล็กนอยนะ เรากราบราบเลย ไมเห็นพระพุทธเจาก็ไมสงสัย อิ่มพอ ที่วา
อยากเห็นพระพุทธเจาก็ไมเห็นอยาก ฟงซิประมาทหรืออยางนี้ พูดอยางนี้นะ ก็มันเปนอัน
เดียวกันในหลักธรรมชาติจะใหไปกราบตรงไหน เราก็เคยพูดแลว เหมือนน้าํ มหาสมุทร
กวางขนาดไหน เอามือจอลงไปซิ จอลงไปปบมันกระเทือนกันหมดทั้งมหาสมุทร แลวจะไป
ตําหนิตรงไหนไปชมตรงไหนมหาสมุทร มันเปนอันเดียวกันแลว มือจอปบถูกมหาสมุทร
เชื่อมโยงถึงกันหมด
นั่นละธรรมธาตุที่พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสรูมา เปนธรรมธาตุลว น ๆ ครอบ
โลกธาตุ เลิศเลอมาแตกาลไหน ๆ องคไหนตรัสรูปงเขาไป ๆ ไมวา สาวก ไมวาพระพุทธ
เจาปง เขาไป ก็เหมือนกับแมนาํ้ ไหลลงสูท ะเลหลวง พอถึงทะเลหลวงแลวเปนแมน้ํา
มหาสมุทรทะเลไปตาม ๆ กัน ที่วามาจากคลองนั้นคลองนี้นั้น พูดไดแตยังไมถึงทะเลหลวง
เมื่อเขาถึงทะเลหลวง แมน้ําคลองนั้น ๆ หายไปหมด เปนแมนาํ้ มหาสมุทรอยางเดียว อันนี้
ผูบ าํ เพ็ญคุณงามความดีเทากับแมนาํ้ ทีไ่ หลมาจากสายตาง ๆ ที่จะเขามหาวิมุตติมหา
นิพพาน ผูใกลเขาไป ๆ ผูถึงแลวก็เปนมหาสมุทร ผูยังไมถึงก็ไหลเขามาดวยการสรางคุณ
งามความดี ไมใชการสรางบาปแลวมันจะไหลเขามาหามหาวิมตุ ติมหานิพพาน มันจะไหล
ลงมหาอเวจีนะ ใหพากันจําเอา
ธรรมนี้รื้อขึ้นทั้งนั้น ใหจาํ นะพีน่ อ งทัง้ หลาย กิเลสลากลงทั้งนั้น ๆ จึงเรียกวาเปน
ขาศึกกัน กิเลสตามลบลาง ๆ ธรรมเปนผูช ะผูล า ง ผูเปดทางใหสัตวโลกทั้งหลายออกเพื่อ
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ความปลอดภัย ดึงออก ๆ กิเลสฉุดไว ๆ เปนอยางนัน้ นะ เชนอยางวาวันนีเ้ ปนวันปใหม
วันปใหมนก้ี เิ ลสมันจองตัว๋ ไวเรียบรอยแลว จองตั๋วความเพลิดความเพลิน มันจะลงไปใน
กองทุกขความลําบากลําบนนัน่ แหละ มันจะไมไดไปความสุขตามปใหมที่พระพุทธเจาสอน
วาใหแกไขดัดแปลงตัวเองซึ่งมันเคยผิดพลาดมาแตเกา ใหมนี้ใหแกไข ทานวาอยางนัน้ นะ
อยางปใหม ๆ เรานิยมอะไรปใหมถาไมนิยมเพื่อจะแกไขตัวเองซึ่งตัวของเราเปนผูรับผิด
ชอบตัวของเราแลว จะใหใครแก เราตองแกตัวของเราซิ ไมแกไมไดนะ
ไดเตือนใหพี่นองทั้งหลายทราบ เรื่องของกิเลสมันกลอมตลอดเวลา บอกแลว
เพราะฉะนั้นสัตวโลกถึงไดจมกันอยูตลอด ไปที่ไหน ๆ ที่จะไมมีทุกขไดบนสูกันฟงนี้มีที่
ไหน ไมมี มีแตบน นี่ก็อํานาจแหงโทษของกิเลสทั้งนั้นเราก็ไมรู ที่ทานมาพูดนี้ก็เปนเรื่อง
ของธรรมเอามาดู ๆ รู บอกวาจะแกไขอยางไรถึงจะเรียบรอยดีงาม เมื่อเรียบรอยดีงามมัน
ก็ไมขวาง เพราะธรรมเปนเครือ่ งเบิก ชําระซักฟอกไปเรื่อย ๆ
ปใหมแลวก็ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเอง อะไรไมดีงามยังไงใหแกไขนะ เริม่
แกไขไปเรื่อย ๆ เมือ่ วานนีเ้ ปนวันปเกา เราเปนยังไงมา วันนี้แกไขหมดเรื่อย ๆ ตอไปขาง
หนานะ อะไรไมดีใหรีบแกไข เราไมแกไขเราไมมใี ครแกนะ เราเปนผูผ กู มัดตัวเองดวย
ความผิดพลาด เราจะตองแกของเราเองดวยความถูกตองดีงาม มันก็ดีงามไปเรื่อย ๆ
ศาสนากับกิเลสมันของคูเคียงกันมา
นี้ไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบแลว
ศาสนาเบิกทางใหสตั วเล็ดลอดไปได ๆ กิเลสรุมขวางทาง ๆ ไมใหไป ๆ อยูอยางนั้น เรา
จะไปทําคุณงามความดี กิเลสดันไว ๆ มันดันอยูใ นหัวใจนะ กิเลสอยาเขาใจวาไปอยูต าม
ตนไมภเู ขานะ มันอยูท ห่ี วั ใจเรา ธรรมก็อยูที่หัวใจ เราคิดในทางทีด่ ี กิเลสคิดเปนชัว่ มาสกัด
ลัดกัน้ ไวแลว ยกตัวอยางเชน เราจะไปวัดไปวาทําบุญใหทาน กิเลสหาความยุง ยากมาใส
แลว คําที่มันเปดโลง ก็วนั นีเ้ ปนวันปใหมนน่ี ะ ก็ตองสนุกรื่นเริงบางซิ นัน่ เห็นไหมเรือ่ ง
กิเลสเปดทางของกิเลสแลว เราไมรนู ะ ไมทัน ถาธรรมจับปุบทันทันที ๆ นี่ละพระพุทธเจา
สอนโลกทานสอนอยางนีน้ ะ ทานไมรูทานสอนไดยังไง สัตวนน่ั สัตวตาบอดทัว่ โลก พระ
พุทธเจาตาดี มองเห็นปบรูหมด ๆ นีล้ ะเอาธรรมมาสอนโลก ไมใชเอาคนตาบอดมาสอน
นะ เปนคนตาดีทั้งนั้นสอน
เราพวกตาบอดก็ขอใหฟงเสียงทาน จะมีความดิบความดีติดเนื้อติดตัวไปนะ ถาจะ
ปลอยเลยตามเลยตามกิเลสนี้ ไมมีความหมายปเกาปใหม คนใหมนน้ั แหละมันจะจม
เพราะความชัว่ มันพาใหจม ปเกาปใหมไมสําคัญสําคัญที่คนแกตัวเอง ปเกาแกใหเปนป
ใหม คือคนเกาแกใหเปนคนใหมขึ้นมา แกใหเปนคนดิบคนดีปฏิบัติหนาที่การงานของตัว
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ใหดี นีก่ ท็ ราบกันแลว ไปกรุงเทพฯเขาจะใหเราพูดทาง ไอ ที วี ทีแวอะไร ใหพูดสอนเรื่อง
ปใหม โอย.ไมสอนแหละ เราสอนทัว่ ประเทศไทยมาแลว สอนตั้งแตปใหมปนี้ยังไมไดเกิด
เราวา ถาจะดีจะชั่วก็ควรจะฟงกันแลวแหละ วาอยางงั้น เราไมเอาเราไมรบั เขาจะมา
สนทนาอะไรใหเราสอนเราไมเอา
สอนโลกมามากตอมาก หนักมากนะ สอนโลกไมใชเรื่องเล็กนอย นีเ่ ราพยายาม
สอนโลกมา ตัง้ รวม ๕ ปนแ้ี ลวนะ ที่เริ่มมาก็ตั้งแตเดือนมกรา เราเริม่ พอถึงเมษา วันที่
๑๒ ก็ประกาศออกเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย ความจริงเราเริม่ ตัง้ แตเดือนมกราแลว เขา ๕ ป
นี้ เดือนมกรา นี่ก็สอนโลกมานานขนาดไหนฟงซิ ไดรว ม ๕ ปนแ้ี ลว เทศนนี้หมดทั่ว
ประเทศไทย ไมกําหนดกฎเกณฑวาเทศนมากเทศนนอย จะเปนพันเปนหมืน่ หรือเปนเทา
ไรกัณฑก็ไมรูแหละ เทศนนะ ฟงซิ แลวยังจะมาใหเราไปพูดชองนั้นชองนี้อีก พูดไปชอง
ไหนวะ เราไมเอาเราบอกเพราะมันหนักมากจริง ๆ นี่ก็พึ่งกลับมาเมื่อวานนี้ เทศนแทบเปน
แทบตาย ไปที่ไหนมีแตเทศนทั้งนั้น ๆ วันสุดทายก็ไปเทศนคา ยมหาสุรสีหนาท ที่ระยอง
คนก็มามาก ขาราชการผูใ หญ มีผวู า เปนหัวหนา กับหัวหนากองทัพเรือมาเปนประธาน
นอกนั้นก็รองลําดับลําดากัน คนมามากเราก็ตั้งใจอุตสาหพยายามเทศนใหฟงตั้งชั่วโมง ๔
นาทีนะ วันนั้นก็ดี ตามธรรมดามันไมคอยไดละ เหนือ่ ย นีก้ อ็ ตุ สาหพยายามเทศน มองดู
คนแลวสงสารจะทํายังไง เราก็ตองสอนใหรูจักดีจักชั่ว รูจักดัดแปลงแกไขตัวเองเพื่อความ
ดีงามของตัวนั้นแหละ ไปที่ไหนก็ตองสอนอยางนั้น
วันที่ ๑๐ นี้ก็จะตองไปจันทบุรีอีก แลววันที่เทาไรถึงจะไดกลับมาอีกจําไมไดนะ ไป
คราวนีน้ านเหมือนกัน ไปทางจันท แลวก็ตระเวนมาทางชลบุรี ราชบุรี แลวก็เขามาสวนแสง
ธรรม มาตรงกลางนัน้ แลว ทีนี้ก็ออกทางนั้น ดูเหมือนจะไปเทศนทางลพบุรี นครนายก ที่
ไหนบาง จําไมได ไปคราวนีก้ น็ านเหมือนกัน ก็ไดทองคํา ๓๖ กิโล ดังที่พูดแลว ทองคํา
๓๖ กิโล ๕๘ บาท ๔๕ สตางค
วันนีเ้ ปนวันปใหมทราบกันทัว่ ประเทศไทย ใหพากันตื่นเนื้อตื่นตัว ปฏิบัติตัวใหดี
ใหมศี าสนธรรม หรือวามีศาสนาติดตัวไปดวย ๆ ไปที่ไหนอยาปลอยใหแตกิเลสรุมไป ๆ
แลวมีแตความเสียหาย ใหมธี รรมแทรก ธรรมคือสติธรรม ปญญาธรรมเปนผูเ บิกทาง ถา
สติธรรมปญญาธรรมติดแนบไปดวยแลวจะทราบความผิดถูกชั่วดีของตัวไดดี ถาไมมีสติ
ธรรมปญญาธรรมเขาแทรกแลว มีแตกิเลสรุมคือความอยาก
ความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้นไมรูจักวันจักคืนอะไรละ กวาจะรูสึกตัวมันหมดเนื้อหมด
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ตัวแลว นีใ่ หกเิ ลสรุมลอมเปนอยางนัน้ ถามีธรรมแลวไปที่ไหนมันก็รอบคอบ ๆ ไปตลอด
เวลาไมมคี วามเสียหาย มีแตความเจริญรุง เรือง ใหพากันจําทุกคน ๆ นะ
ทุกคนนี้เปนผูนําของตัวเอง เราเปนผูน าํ ของเรา ดูกาย วาจามันออกมาจากใจ ใจได
รับกลั่นกรองดวยอรรถดวยธรรมหรือไม ถาใจไดรบั กลัน่ กรองดวยอรรถดวยธรรม ไดยิน
ไดฟงจากครูจากอาจารย จากตํารับตํารามาแลวเอาธรรมนัน้ เขามาดัดกาย วาจา พูดคําไหน
ที่จะเปนการกระทบกระเทือนเสียหายแกผูอื่น
อยางนัน้ ใหเก็บเปนความรูส กึ ไวภายใน
ความรูสึกอยางนี้มีดวยกันทุกคน แตบางคนปากเปราะ พอรูสึกอยางไรพูดออกมาอยางนั้น
ๆ กระทบคนอื่นไปเรื่อย ๆ เสียหายไปเรือ่ ย ๆ นีค่ นไมมคี วามสํารวมระวังตัว ไมมีสติควบ
คุมวาจา พูดไปไดทุกแบบ เสียหาย
การกระทําก็เหมือนกัน ทําอยางไรจะเปนความกระทบกระเทือน เปนโทษแกตน
และผูอื่นอยาทํา สิ่งที่ดีงามมีอยู โลกทานเปดความดีงามใหพวกเราทัง้ หลายไดทาํ เพือ่
ความดีงามสําหรับเรา ไมกระทบกระเทือนกัน ตางคนตางหาอยูหากิน เสาะแสวงหารายได
ดวยความเปนอรรถเปนธรรม ไมกระทบกระเทือนกัน ถาตางคนตางหาขัดหาขวางดวย
ความเห็นแกตวั การรีดการไถ หาฉก หาลัก หาปลน หาสะดม นีค้ อื การงานทีท่ าํ ลายสังคม
แลวกระทบกระเทือนไปหมด งานประเภทนีอ้ ยานํามาใชในวงมนุษยทเ่ี ปนชาวพุทธของเรา
ใหพากันจําเอานะ ใครไมตองการความกระทบกระเทือน ความฉิบหายวายปวง ตองการ
แตความดิบความดี ความสงบรมเย็น ความแนนหนามัน่ คง ใหเราปฏิบตั ติ ามธรรมจะเปน
ทางเดินทีร่ าบรืน่ ถาออกจากธรรมแลวมีแตความขัดความขวางตัวเอง และสังคมทั่ว ๆ ไป
นะ
นีเ่ ราก็ไดพยายามใหพน่ี อ งทัง้ หลายทราบทัว่ หนากันแลววา ประกาศอยางโจงแจง
แลว วาการชวยชาติคราวนี้ อยางไรขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ซึง่ เวลานีไ้ ดแลว ๕,
๕๕๙ กิโลแลว และมอบคลังหลวงเรียบรอยแลวดวย แลวดอลลารพดู ไดแนแลวก็วา ๗,
๒๐๐,๐๐๐ แต ๗,๔๐๐,๐๐๐ อันนัน้ ไมแนนกั เราเลยไมเอามาพูด เวลานีด้ อลลารเราได
๗,๒๐๐,๐๐๐ นีแ้ นนอนแลว อันนีเ้ ขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ตอจากนั้นเราก็จะเดินตอไป
สําหรับเงินสดก็ไดเรียนใหพน่ี อ งทัง่ หลายทราบแลววา เรานําเงินสดไปซื้อทองคํา
๙๓๑ ลานมอบคลังหลวงเรียบรอยแลว อีก ๑๐ ลานนัน้ เรานําดอลลารตดิ ตามทองคําเขา
ไป มันไมพอกับจํานวนที่เราตองการคือ ๓ แสนดอลล เราเลยไปถอนเงินจากโครงการชวย
ชาติมา ๑๐ ลาน มาซือ้ ดอลลารใหครบจํานวน ๓ แสนเขา จึงรวมแลวเปนเงินสดทีเ่ ราซือ้
ทองคําและดอลลารเขาสูค ลังหลวงเวลานี้ ๙๔๑ ลาน กรุณาทราบตามนี้ สวนนอกจากนีเ้ รา
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ก็กระจายดังพี่นองทั้งหลายเห็น ชวยโลกชวยสงสาร สถานสงเคราะห คนทุกขคนจน โรงร่าํ
โรงเรียน โรงพยาบาลตาง ๆ ที่ราชการมีอยูทั่วไป อันนี้เปนเงินของพี่นองทั้งหลายที่บริจาค
เพือ่ สาธารณประโยชนแกพน่ี อ งทัง้ หลายเองนัน้ แหละ ไมไดเพื่อใคร เงินสดจึงไมคอย
แนนอนนัก ในการทีจ่ ะเขาสูค ลังหลวง มีแบงมีแยกเราก็พยายามเต็มที่ คอยพยายามเจียด
ไวเสมอที่จะนําเงินสดนี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง เดี๋ยวทางนี้ก็มา เอา ทางนี้ก็มา ทางนั้น
จําเปนอยางนัน้ ทางนีจ้ าํ เปนอยางนี้ โรงร่าํ โรงเรียน โรงพยาบาล เครื่องมือแพทย ตึกนั้น
ตึกนี้ เลยยุง ทางนั้นก็มาขอทางนี้ก็มาขอ วงราชการงานเมืองก็เหมือนกัน ขอลอมหนาลอม
หลัง
นี่ละที่ไดแยกเงินออกไปเพราะความจําเปนของคนทั้งชาติ นี่เรียกวากิ่งแขนงของ
ชาติไทยเราทีน่ น่ั ทีน่ ่ี เหลานีเ้ ปนกิง่ แขนง สวนตนลําอันใหญโตคือคลังหลวง นีเ่ ราก็
พยายามเขาสูค ลังหลวง ทางนี้ก็มาแยกออก ๆ ไอกิ่งกาน กิง่ นัน้ จะเหีย่ ว กิ่งนี้จะยุบ เลย
ตองชวยทางนั้นทางนี้ นี่ละที่มันไมไดตามตองการเปนเพราะเหตุนี้เอง สําหรับเงินพีน่ อ ง
ทัง้ หลายบริจาคนัน้ ตายใจไดรอ ยเปอรเซ็นต บอกวาประวัติศาสตรก็ได เราทีน่ าํ พีน่ อ ง
ทัง้ หลาย เรานําดวยความบริสทุ ธิใ์ จดวย นําดวยความเมตตาลวน ๆ ดวย นําดวย
ความเพียงพอทุกอยางในหัวใจของเราแลวดวย เพราะฉะนัน้ จึงไมมีอะไรที่จะไปแบง
สันปนสวนจากสมบัตทิ พ่ี น่ี อ งทัง้ หลายบริจาคมา ชี้นิ้วไดเลยวา แมแตบาทหนึง่ ทีเ่ ราจะ
มีเจตนาไปเอาเงินบาทนัน้ มาดวยความมัวหมองอยางนีไ้ มมี ขนาดนัน้ แหละ เราชวยพี่
นองทั้งหลายชวยถึงขนาดนั้น จึงเรียกวาเปนประวัติศาสตรไดเลยในการชวยชาติของ
บุคคลคนเดียว ทีร่ บั สวนรวมทัง้ หลายจํานวนมากนอยเพียงไรมานี้ ไมมคี วามรัว่ ไหลแตก
ซึม เปนประโยชนทั้งหมด นีห้ าทีไ่ หนมาแขงเราพูดจริง ๆ นะ เพราะเราพูดภาษาธรรมตอง
พูดอยางนี้
เราไมมีก็บอกไมมี ใครจะมีการโฆษณาโจมตีเราแบบไหนมันก็ปากสกปรกของเขา
ปากเสียหายปากทําลายเขา ปากทําลายประชาชนแลวก็ยอ นไปทําลายตัวเองนัน้ ตางหาก
สําหรับสิง่ ทีจ่ ะเปนความจริงตามเขาวา เขาโกรธเขาเคียดแคนใหผใู ด คนที่ถูกโกรธถูก
เคียดแคนนัน้ เปนบาปเปนกรรมไมมี ผูโ กรธ ผูเ คียดแคน ผูโฆษณาหลอกลวงตมตุน ผูโ จม
ตีนน้ั แหละผูแ หลก แหลกตรงนัน้ นะ ไมไดแหลกที่ไหน เราเชือ่ บุญเชือ่ กรรมเราเชือ่ อยาง
นัน้ ใครจะวาอะไรก็ตามเราไมมี เราไมมเี ราก็รบั ไมได มันก็ลงไปหาที่มันมี มีเรือ่ งความ
ทุจริต ทุจริตในปากมันเขาใจไหม มันหาวาเราทุจริต เงินทีเ่ ขาบริจาคมานี้ หลวงตาเอาเขา
พุงหลวงหมด นัน่ เห็นไหม พุงหลวงก็ปากมันแหละ มันจะลงเขาพุงหลวงมันลงนรกอเวจี
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นัน่ เขาใจเหรอ ก็เราทําดีมาตลอด แลวทําดีเพือ่ ชาติบา นเมือง ทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ไหน
เอานรกอเวจีมาใสหวั เรามันมีอยางเหรอ
ผูไมทําอะไรใหเกิดประโยชนแกบานแกเมือง มีแตเอาฟนเอาไฟไปเผา แหยโนน
แหยน้ี ยุเรือ่ งนัน้ ยุเรือ่ งนีใ้ หชาติและศาสนาลมจมไปเพราะพวกปากสกปรก ปากเปนฟน
เปนไฟเผาไหมตลอดเวลานีเ้ ทานัน้ เอง คนอื่นเขาไมทํา แลวทําไมไมดูตัวเองบาง โลกเขา
วิพากษวจิ ารณพอแลว พวกนี้พวกปากสกปรกพวกปากทําลาย คนเกิดอยูในเมืองไทยแต
ทําลายเมืองไทยไดอยางออกหนาออกตา อยางหนาดานคือคนประเภทนี้ พระประเภทนี้
เทานัน้ ผิดไปที่ไหนเอาความจริงออกมาพูดนี่ ไมพูดอยางนี้ ไมทําอยางนี้เขาก็ไมวา อันนี้
เอาจนกระเทือนทัว่ ประเทศไทยเห็นไหม จะไมใหเขาพูดไดยังไง หูมีตามีดวยกันทุกคน ก็
ตองพูดตามหลักความจริง นีเ้ รียกวาภาษาธรรม ผูทําจะพูดอยางอื่นไปไมได ปลิ้นปลอน
หลอกลวง นิม่ นวลออนหวาน ไพเราะเพราะพริง้ หลอกลวงอยางนีไ้ มมภี าษาธรรม มีแต
ภาษากิเลสตมคนนีเ้ อาใหแหลกเลยก็ได มันเอาปากหวาน ๆ นัน้ ละ ไปตมคน นี่ปากกิเลส
เปนอยางนัน้ นะ
สําหรับเราเอง เราไดทาํ สุดหัวใจเราแลวในการชวยชาติคราวนี้ เราไมมอี ะไรติด
เนือ้ ติดตัวเลย เราปลอยเลย ๆ มีเทาไรทุม เลย ๆ เพือ่ จะใหชาติไทยของเราฟน ฟูขน้ึ
มาจากความลมจม ทีผ่ า นมาแลวนี้ แหมแทบจะได กุสลา ไมทนั แลวนะ เมืองไทยเราจะ
จม เวลานี้ก็คอยฟนฟูขึ้นมา ๆ ทราบชัดเจนก็วา เงินติดหนี้เมืองนอกฟาดใหหมดในปนี้ใช
หนีใ้ หหมดเลยก็หมดวาอยางนัน้ นะ ก็นายกฯ ทานพูดเองนี่วะ เงินของเราทีต่ ดิ หนีเ้ ขานัน้
ใชใหหมดในปนี้เลยก็ได วาอยางนัน้ นูนฟงซิ แตกอนจะจม ไมมีอะไรจะใชหนี้เขา เวลานี้
ใชใหหมดในปนี้เลยก็ได ทานพูดอยางนั้นนี่ ทานอยากจะใหใชหนี้ แตจะมีขอวิตกวิจารณ
อยูบางก็คือวา หากวามีเรือ่ งราวอะไรเกิดขึน้ เชน สงครามเอาไฟเผากัน ดูจะไมผิดจากอิรัก
อิหราน แหละ ก็เราไดยนิ อยางนัน้ ก็วา อยางนัน้ ภาษาธรรมยอมเปนอยางนัน้ ซิใชไหม
ถาหากวาเกิดสงครามแลวการเงินจะลําบากหมุนอะไร ๆ จะไมทัน ถาหากวาเอาไป
ใชหนี้หมด ใชหนี้หมดถาไมมีสงครามไมเปนไรดีดผึงเลย แตใชหนีห้ มดเงินภายในของเรา
นี้อาจจะบกพรองก็ไดหากเกิดสงครามขึ้นมา อะไรก็แพง ๆ ทานตองคิดเต็มเหนี่ยวของ
ทานเหมือนกัน แตเรื่องเงินที่จะใชหนี้ เอา ตูมในปนี้ใหไดหมดเลย ฟงซิ ไมเคยคาดเคย
คิดก็เปนแลวเห็นไหมละ ไดแลวนี่ แตกอนจะจมอยูแลว ปนป้ี ระกาศขึน้ มาแลวนีว่ า ใชหนี้
ใหไดหมดเลย นัน่ ใหไดเรียบเลย มีขอแมก็คือวามีวิตกวิจารณ หากวาเกิดสงครามหมากัด
กันขึน้ แลวจะไมมเี งินชําระหมาเขาใจไหม ไมมีเงินไปซื้อไมเรียวมาตีหมา ก็เลยสงวนเงิน
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เอาไวเผื่อวาจะไดซื้อไมเรียวตีหมามันชอบกัดกันนัก
หมาคลังกิเลสคอยแตกัดกันเรื่อง
ธรรมไมมี กิเลสมีแตอวดดีอวดเกงแลวเอาไฟกัน มันเกงอะไรจึงเอาไฟเผากัน เทานัน้ มันก็
มองไมเห็นนะ จะวามันฉลาดทีไ่ หน เอาไฟเผากันเปนความฉลาดหรือ ทั้งผูแพผูชนะ
เหมือนหมากัดกัน ตัวแพตัวชนะมันเจ็บดวยกัน นักมวยตอยกันบนเวทีทั้งผูชนะผูแพมีเจ็บ
ดวยกัน บางทีผูชนะเจ็บกวาผูแพก็มี นัน่ มันเปนของดีเหรอ
นีล่ ะพูดถึงเรือ่ งการชวยชาติบา นเมืองเรา เวลานีเ้ ราก็ไดประกาศพีน่ อ งทัง้ หลาย
ทราบทัว่ กันแลววาทองคําเราใหไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตัน ดอลลารแนใจละจะไดถึง ๑๐ ลาน นี้
เพื่อใหสมเกียรติแหงชาติไทยของเราซึ่งเปนเมืองใหญเมืองโตคนตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคน เรา
ก็ไมเคยลมเคยจมสักทีมันจะมาลมมาจมคราวนี้เราฟนขึ้นมา พอไดแลวเราก็ประกาศแหง
ความรักชาติ
ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกันของคนไทยทั้งชาติเปน
จํานวนน้ําหนักของทองคํา ๑๐ ตัน แลวดอลลารได ๑๐ ลาน นี้ประกาศคุณงามความดีของ
เรา ความรับผิดชอบของเราออกมาจากการรักชาติดวยกัน นี่ประกาศใหโลกภายนอกได
เห็น เมื่อไดทองคําถึงขนาดนี้ ดอลลารไดถึงขนาดนี้แลวจะไมมีปญหาอะไรเลย เรียกวาชือ่
เสียงกิตติศัพทกิตติคุณของเราเดนดวงทีเดียว ครอบไปทัว่ โลกนัน่ แหละ ถาหากวาไมได
อยางนี้แลวเขาจะมาดูถูกเหยียดหยามชี้หนาดาทอไดนะ ไปวาใหเขาไมไดนะ คน ๖๒-๖๓
ลานคน เพียงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน เทานี้ก็ไมได เปนยังไงวะเมืองไทย เพราะฉะนัน้ เมือง
ไทยมันถึงจะจม แนะ เขาจะวาอยางนีก้ ไ็ ดนะ
เวลานีเ้ ราก็ไมแนเหมือนกันนะ เพียงทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน มันก็ไมไดนี่ ทางนี้ชี้
นิว้ ขึน้ เลยวา ถาทางโนนเอาโคตรมาใหมาโจมตีเรา เราจะเอาทองคําใหได ๑๐ ตัน ตอสูมัน
เราจะวาอยางนีเ้ ขาใจไหมละ เอาอยางนั้นนะพี่นองทั้งหลาย เอาใหจริงใหจงั มีความพรอม
เพรียงสามัคคี และใหฟง หัวหนานะ อยาทําสุม สีส่ มุ หา สงสัยคนนัน้ คนนีม้ นั มายุแหยกอ
กวนกันเต็มนะ พวกคนชัว่ ชาลามกทีจ่ ะทําลายชาติทาํ ลายบานเมืองนีม้ นั แทรก ๆ อยูทุก
แหงทุกหนทั้งผูมีอํานาจมากลึก ๆ ลับ ๆ มีอาํ นาจนอยตางตัวตางเปนเสีย้ นเปนหนาม มี
อํานาจมากเทาไรเปนเสีย้ นเปนหนามหนักมากลึก ๆ ลับ ๆ คอยยุคอยแหยคอยแทงกันอยู
อยางนัน้ นะ
เราใหถอื เมืองไทยเปนใหญเลยเทียว ๖๒ ลานคน อยูไดดวยความพรอมเพรียง
สามัคคี อยูไดดวยการรักษา อยูไดดวยการฟนฟูชาติตัวเอง ไมไดอยูไดดวยไอพวกหัวดี ๆ
หัวแหลม ๆ ทําทาโออา วาเปนผูใ หญผสู งู มีอาํ นาจมากแบบลึก ๆ ลับ ๆ มันไมไดขึ้นกับอัน
นีน้ ะ เวลาจมพวกเราจมตางหาก พวกนี้มันก็ทําทาโออาฟูฟา แลวมันก็จมเหมือนกันกับเรา
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นัน่ แหละเขาใจเหรอ อยาไปสนใจนะพวกนี้ พวกขาศึกตอชาติบานเมืองมีถมไปในเมือง
ไทยของเรานี้ ตัวเกง ๆ ตัวลึก ๆ ลับ ๆ ตัวทีโ่ ลกเขายอมรับนับถือวาเปนคนอยางนัน้ อยาง
นี้ ตัวอยางนี้ตัวทําลายในชาติไทยของเรายังมีเยอะ อยาวาไมมนี ะ ภาษาธรรมแทรกเขาไปรู
หมดจะวายังไง นอกจากไมพูดเทานั้นเอง เราไมรเู ขาก็มาเลาใหฟง ผูเ ปนอรรถเปนธรรม
มาเลาใหฟง เปนความซื่อสัตยสุจริตเปนที่เชื่อถือได แลวคนไมเชื่อถือกันดวยความซื่อสัตย
สุจริตตอกันจะไปเชื่อใคร เราก็ตองเชื่อคนนั้นซิ
นี่ละเอามาเปนขอคิดแกชาติไทยของเรา ใหพากันระมัดระวังทุกคน อยาไปเชื่อใคร
งาย ๆ นะ ชาติเปนสมบัติของเราทั้งประเทศ เอาอันนีเ้ ปนจุด ชาติเปนพอเปนแมของเรา
ไอที่มาซุบ ๆ ซิบ ๆ ทําทาโอ ๆ อา ๆ ฟู ๆ ฟา ๆ วาตัวมีความรูค วามฉลาดเปนนัก
ปราชญในสมัยปจจุบนั เปนความรูร ะดับโลกระดับแลกอะไรก็ไมรู ระดับโลกทําไมมากิน
โลกมากินชาติไทย มากลืนศาสนาชาติไทยแบบความลึกลับของตนที่โออา ๆ นัน้ ละ ตาสีตา
สาเขาไมเห็นเปนอยางนัน้ เขาไมทําชาติ ศาสนาใหลม จมนีน่ ะ เราอยาเอามาเปนคตินะ ใคร
มีความขัดแยงตอสวนรวม คือชาติไทยของเราซึ่งดําเนินไปดวยความสะดวกเปนธรรมแลว
อยาคุน อยาสนิทกับคนประเภทนีน้ ะ จมไดนะเมืองไทยเรา
พากันจําทุกคนนะ แลวใหฟง เสียงหัวหนา หัวหนาคือธรรม เรานําพีน่ อ งทัง้ หลาย
เราจะนําธรรมออกกาง กาวเดินตามธรรม ๆ อะไรขัดตอธรรมเราจะไมกาวเราจะไมไป ให
ไปตามธรรมเรื่อย ๆ อยางที่พาพี่นองทั้งหลายดําเนินมานี้ ก็สุดกําลังความสามารถของเรา
ทีว่ า ดําเนินตามอรรถตามธรรมดวยความคิดอานไตรตรองเรียบรอยแลว การกาวมาของ
ชาติไทยเราก็รสู กึ วาราบรืน่ ดีงามมาเปนลําดับลําดา เงินเราเวลานีก้ เ็ ปนเครือ่ งหนุนไดดี
ทองคํา ดอลลาร หนุนคลังหลวงใหแนนหนามัน่ คงดวย ทําธนบัตรของเรา คือผลิตธนบัตร
ออกเพิ่มเติมอีกไดเยอะนะ แนะ หมุนติ้ว ๆ
นีล่ ะใหพากันจํา นีล่ ะผลแหงการชวยชาติของเราเปนอยางนี้ ไมมีอะไรเสียหาย ให
พากันจําใหดีทุกคน แลวตั้งแตนี้ตอไปใหตางคนตางแกไขดัดแปลง ใหจิตใจระลึกถึงศีลถึง
ธรรมเสมอนะลูกหลาน อยาใหมแี ตความเพลิดความเพลิน ซึง่ มันเคยมาบัน่ ทอนความสุข
ของเราเปนความทุกขขึ้นมามากตอมากแลว สวนธรรมนีไ้ มเคยบัน่ ทอน ไมเคยทําความ
ทุกขใหแกผูใดใหยึดมาปฏิบัติ ถึงจะยากลําบากก็ตาม ความยากความลําบากเปนเรือ่ งของ
กิเลสกีดขวางนะ ไมใชธรรมไปกีดขวางใหทาํ ยากใหทาํ ลําบาก กิเลสกีดขวางไมใหเราทํา
แตกเิ ลสมันหาเรือ่ งวาการทําความดีนท้ี าํ ยาก ยากซิกเิ ลสมันขวาง กิเลสมันไมบอกวามัน
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