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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๘ 

ผูเฉลียวฉลาดเสาะแสวงหาอรรถธรรม 
 

 นี่ยังไมไดหนาวถึงขนาดที่วามือกําไมได นี่หมายถึงอายุยังหนุมนอยอยู อนันี้ยังดียัง
ไมไดหนาวเทาไรนัก นั่นมันเอาจริงๆ จนมือกําไมไดตั้งแตหนุมนอยอยูกด็ ีในปนี้เทาที่ผาน
หนาหนาวมาก็พึ่งมีวันนี้วันเดียวลงถึง ๑๑ อยางมากลงแค ๑๔ ยืนตัว ๑๘-๑๙ มาตลอด 
๑๖-๑๗ มา ๑๔ น้ียืนอยูนานจนกระทั่งจะไปกรงุเทพ คือเขม็มันบอก ถาหากหนาวกวาน้ัน
มันก็ลงกวานั้น เข็มก็ตายตัวอยูนั้น แตนี้กลับมายัง ๑๔ อยู เราลงไปกรุงเทพเราดูเข็ม 
กลับมาก็ ๑๔ อยูตามเดิม ก็มาลงเมือ่เชานี้ ๑๑ เห็นไหมละธาตุขันธมันบังคับ ถึงหนาวก็
ตามมันขัดแขงขัดขา ตองเปลี่ยนอิริยาบถจะอยูธรรมดาไมได เมื่อเชานี้ก็ไปลงเดินจงกรม
ตั้งแตต ี ๔ ตี ๕ หนาวก็ลงไปเดินเมื่อเชานี้ พอสวางก็ออกจากทางจงกรมไปดทูางนูน 
กลับมาก็พอดีพระไปบิณฑบาตกลับมา 

เราอยูกรุงเทพ ทางกรุงเทพกก็ําลังจัดอะไรๆ สงทางภาคใตที่เสียหาย สําหรับทาง
วัดเราพวกผาขาวอะไรเอาไปหมดเลย และไทยทานอยางอื่นขนขึ้นเต็มรถๆ ใหเขาไปสง 
ผูเสียหายเสียทั้งคนเสียทั้งใจผูยังมีชวีิตอยู เสียมากนะเสียใจ เพราะฉะนั้นใจจึงเปนของ
สําคัญซึ่งควรจะรักษา อยาใหใจเสีย คือวาเสียใจ คือความทุกขเปนไฟเผาขึ้นมา บํารุงใจก็
เปนความสุข แตบํารุงดวยกิเลส บํารุงใจตัวเองดวยความโมโหโทโสแลวไปฆาเขานี้ นี่เอา
ไฟเผาใจ ถึงจะไดสมใจตามความมุงหมายก็ตาม แตกรรมนี่ฝงลึกมากมองไมเห็น นั่นละจะ
มาเผาตัวเอง 

วันนี้ทั่วประเทศทั่วโลกเขาก็ทราบกันแลววาเปนวันปใหม ใครที่เคยทําไมดีอะไรๆ 
ควรจะแกไขก็ตองแกไข มีส่ิงบังคับเราบางไมบังคับไมได ตองบังคับ แลวสงเสริมใหดีขึ้น 
โลกเขาถือกนัอยางน้ันวาปใหมปเกาอะไร 

อาวที่วานาฬิกาลืมที่หองนํ้า ยังไมมาเอาหรือเจาของ เปนของใครนาฬิกากับกุญแจ
ที่ลืมอยูที่หองนํ้ายังไมมาเอานะนี่ ดอกเบี้ยขึ้น ๕๐% แลวนะ อันนี้จะตองเก็บไวนะพระ 
พระตองรับผิดชอบ พวกเงินพวกทองกต็ามทานหามไมใหแตะตองไมใหจับนี้ แตเวลามา
ตกแลว นี่พระวินัยพระพุทธเจา ตองเก็บ ไมเก็บปรับโทษ แนะเห็นไหม ถาธรรมดาไปจับนี้
ปรับโทษ จับเงนิจับทองอะไรทานปรับโทษ  เปนอาบัติ  แตเวลาใครมาทําตก  ส่ิงของที่มี
ราค่ําราคาอะไรมาตกภายในวัด ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของพระ พระองคใดไปเจอ นั่น
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เอาแลวนะ องคไมเจอก็ยังไมปรบั ถาองคใดไปเจอทอดธุระเสียไมไปเก็บเอาไว เที่ยว
โฆษณาหาเจาของ ปรับโทษ แนะ อยางน้ันนะ 

แลวโฆษณาหาเจาของ ทานบอกละเอียดลออนะพระวินัยของตก สวนเงินไมบอก
จํานวน บอกธรรมดา สวนของบอกลักษณะอะไรๆ อยางนาฬิกานี้บอกธรรมดา แตเงินไม
บอกจํานวน เจาของมาแลวใหหาหลักฐานพยานมายืนยัน เปนที่แนใจแลวก็มอบใหไป พน
โทษ พระตองรับผิดชอบ หากวาโฆษณายังไมเห็นเจาของมาเลย เกินเวล่ําเวลาแลว 
พระสงฆกป็รึกษากันแหละ หรือไมปรึกษาก็ตาม ทานใหทั้งสองอยาง เปนบุคคลหรือสงฆก็
ได ปรึกษาหรือไมปรึกษาก็ได แตสวนมากทานปรึกษาถาเปนสิ่งที่สําคัญที่มรีาคามาก 

ทานจะทําอะไรจะสรางอะไรไวเพื่อใหเปนเครื่องยืนยันแกเขาที่มาลืมไวนี้ ใหเปน
ประโยชนแกเขา และก็เปนประโยชนแกทั่วไป จะสรางอะไรก็ทํา หากเวลาเขามาทวง มัน
สุดวิสัยแลว เกินคาดเกินหมายแลวก็ใหบอกเขาวา เงินนั้นไดสรางอันนั้นๆ ไว หรือทําอัน
นั้นๆ ไว ชี้แจงเหตุผลใหเขาทราบ นี่พระวินัยละเอียดขนาดนั้นแหละฟงซ ิ ไมมีใครที่จะ
ละเอียดลออยิ่งกวาพระพทุธเจาเร่ืองพระวินัย พระวินัยสําคัญมากทีเดียว ละเอียดลออมาก 
 นี่หยุดมาตั้งแตเมื่อวานนี้แลว วันนี้ก็วันที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ หยดุไปถงึวันที่ ๓ หยุดไป
หลายวัน วันวางเชนนี้ถาผูหาความดีก็เสาะแสวงหาความดีอยางน้ีละ ผูที่หาความชั่ว หา
ความเพลิดเพลินเปนไปดวยความชั่วมันก็หากันไป ยุงไปหมดละวันนี้ พวกหาชั่วดวยความ
เพลิดเพลินรื่นเริง ความชอบใจนั้นละ กิเลสมันอยูกับตรงนั้นละนะความชอบใจ ทั่วๆ ไปนี้
มักจะลงทางต่ําเสมอ ถาความชอบใจทางดานธรรมะนี้หมุนไปทางธรรม ไปวัดไปวาจําศีล
ภาวนา ทําความดี ทําความสงบใจทางดานธรรมะ สําหรับฆราวาสญาติโยม 
 แตสําหรับพระนั้นเขมงวดกวดขันตลอดเลย ไมมีปใหมปเกา ระมัดระวังรักษาตัว
ตลอดเวลา ยิ่งเปนนักภาวนาดวยแลวยิ่งเขมงวดกวดขันอยูตลอดเลย สติสําคัญมากนะ ถา
สติอยูกับตัวอยางนอยก็รูอยูรอบตัวไมเสียหาย ออกจากนีม้นัก็คิด คิดไปก็เถลไถลไปละ 
สติธรรมตองตีเอาไวๆ บังคับเอาไวไมใหคิด ใหทําหนาที่ทางดานธรรมะเพื่อเปน
ผลประโยชนแกตน นี่เรียกวาทําความด ี สตินี่เปนสําคัญมาก ยิ่งการภาวนาดวยแลวสตินี่
ติดแนบเลยเชียว เผลอนิดก็ขาดความเพียรแลว พอเผลอพับก็ขาดความเพียร สติเปน
ความเพียร คือสติตั้งฐานเปนความเพียรที่นั่น 

วันปใหมปเกาของโลกทัว่ๆ ไป ผูที่เฉลียวฉลาดก็เสาะแสวงหาอรรถหาธรรม สงบ
ใจเวลานั้น เพราะใจนี้ยุงตลอด วันวางๆ เชนนี้กายก็เบาลง การทําหนาที่การงาน การพูด
การจา การคิดนี่คิดตลอดเวลา แตใหคิดมาทางดานธรรมะ แลวกิริยาความเคลื่อนไหวให
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ไปทางดานธรรม เปนความดีแกตน เชนหยุดสองสามวัน ส่ีวันนี้ ผูภาวนาก็สรางความดีแก
ตน ผูที่เพลิดเพลินก็เพลิดเพลินเปนบาไปเลย มีอยูสองอยาง 
 สวนมากโลกก็เปนโลกไปเรื่อยๆ เชนอยางเมื่อวานนี้ออกมา โหย รถเราชานะเมื่อ
วานนี้ ออกมาจากนูน ๑๐ โมงเชา ๔ นาทีออกจากวัดนูน มาถึงน้ีเกือบ ๖ โมงเย็น ดูเหมือน 
๕ โมง ๔๓ นาทีมาถึงทีน่ี่ เกือบ ๖ โมงเย็น รถมันติดกันเปนพืดมาเลย รถเรามีรถนําอยูก็
คอยแหวกไปๆ เร็วกวาเขาอยู เขาติดกันเปนแถวเราบืนไปไดๆ ถึงเชนนั้นก็ยังเวลาตั้งนาน
นะ ๘ ชั่วโมงมั้งยานนี้ รถนี้ตั้งแตนูนละมา ตั้งแตออกจากสวนแสงธรรม พอมารวมทาง
ใหญบางปะอินแถวนั้น ตั้งแตนั้นติดมาเรื่อย ชามาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถงึโคราชแลวคอย
จางไป พอถึงโคราชแยกทางนูนแยกทางนี้ จางไปๆ จนกระทั่งมาถงึขอนแกน รถเรียกวา
เปนธรรมดาก็นาจะไดอยู รถเบาบางมาก รถเราก็ไดวิ่งจากขอนแกนมานี้แหละ ไดวิ่งเต็ม
เม็ดเต็มหนวย นอกนั้นชามาตลอดเลย 
 ปใหมก็กลับไปบานไปเรือนละซิจะวาไง ดูในรถนี้ทั้งเต็มคนทัง้เต็มสิ่งของ ส่ิงของใน
รถก็เต็มควรนั่งทับก็นั่งทบั เรามองดูในรถ คือคนก็เต็มของก็เต็ม โอโห พิลึกพิล่ัน ดูคัน
ไหนเต็มหมดๆ วนัที่ ๓ เปนวันที่ถนนจะแนนนะ ขาเขาแนนหมด ขาออกไมคอยมี เมื่อ
วานนี้มองดูขาเขากรุงเทพฯนี้มีนิดหนอย ทางนี้เปนแผนเลย ไปเปนแผน ทางนี้ผานมาเปน
คันๆ เทานั้นแหละ วันที่ ๓ วันที่จะเขากรุงเทพฯ เปนแผนเลย วันที่จะออกมาขางนอกน่ีก็
เปนคันๆ เทานั้น คนหยุดนาน วันนั้นวันจะเขาไปทํางาน 
 ที่ไปกรุงเทพฯ ๒๐ วัน ไปวันที่ ๑๑ กลับวันที่ ๓๑ ยี่สิบวันพอด ี ไปไดทองคําตัง้ 
๒๐ กวากิโล ไปคราวนี้ทองคําไดมากอยู ทองคําไดรับจากกรุงเทพฯตั้งแตวันที่ ๑๑ ถึง
วันที่ ๓๑ ธันวา ไดทองคํา ๒๒ กิโล ๕๙ บาท ๒๗ สตางค ไดเยอะอยูนะ เรียกวาวันละ
กิโลกวา รวมทองคําที่ไดหลังจากมอบแลว เปนทองคาํประเภทซึมซาบนะ ไดทองคาํ
น้ําหนัก ๕๖ กิโล ๖๐ บาท ๙๖ สตางค นี่ทองคําประเภทน้ําไหลซึมไดถึง ๕๖ กิโลแลว 
ตอไปก็นาจะถึง ๑๐๐ กิโล เราถึงจะหลอมที่หนึ่ง ถาควรจะมอบเมื่อไรเราก็มอบ คอยเปน
คอยไป 
 เรายังมุงตอทองคํานี้อยูมาก เพราะวาทองคําในคลังหลวงเราบกพรองมากอยู เรา
ไปเห็นดวยตาตัวเอง จึงทําใหวิตกวิจารณตลอดมา แมทองคําจะไดมากตามจํานวนที่เรา
กําหนดไวแลวก็ตาม แตในคลังหลวงทองคํามีนอยมาก จึงตองไดพยายามหาหลายวิธี วิธีนี้
เปนวิธีทองคาํซึมซาบ นี่ก็ไดตัง้ ๕๖ กิโลแลว ถาไมพูดอันนี้ ๕๖ กิโลจะไมปรากฏเลย พอ
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เราพูดทางนี้แลวทองคําก็คอยเปนมา เวลานี้ไดถึง ๕๖ กิโล นีป่ระเภทซึมซาบ ตอไปกย็ังจะ
ไดตอไปอีกเร่ือยๆ แลวหนุนเขาๆ เพื่อใหทองคาํในคลังหลวงของเราหนาแนนขึ้นมา 
 ถาปลอยเฉยๆ ก็ปลอยไมเกิดประโยชน ตองไดทําเสียเวลาที่ควรจะได ถาออกจาก
นี้แลวจะไมไดนะ เลยจากน้ีแลวจะไมได เราคิดดูซิเมืองไทยเรามีมานานเทาไร ไมเห็นมี
ใครเอาทองคํามาใหเปนกอบเปนกาํดังที่เราชวยชาติคราวนี้ ซึ่งไดทองคําตั้ง ๑๑ ตัน กับ 
๓๗ กิโลคร่ึง ของนอยเมื่อไร แตกอนไมเคยมี พอคนทั้งชาตชิวยกันแลวก็ไดทองคําตั้ง ๑๑ 
ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง นี้ประเภททองคําซมึซาบ นี้ก็จะซึมซาบเรื่อยๆ ไป หนนุกันเขาไป หาก
เลยเวลานี้แลวจะไมไดนะ เราคิดไวหมด ถาเลยเวลาน้ีจะไมได นี้เปนเวลาเหมาะสมอยูซึ่ง
ควรจะได ก็คอยไดไปเรื่อยๆ 
 สวนดอลลารเวลานี้เรารูสึกลักษณะเปนเหมือนวาทอดอาลัยไปแลว ดอลลารแต
กอนเขาคลังหลวงก็ได ๑๐ ลานกวาสําหรับดอลลารนะ ทีนี้เงินสดของเราที่ชวยชาตินี่ซีมัน
ลดลงฮวบเลย ตั้งแตเราหยุดเทศนแลวก็ลดลงแบบเดียวกันเลย ทีนี้การที่มาขอของผูที่มี
ความจําเปนๆ มาขอเราไมปรากฏวาลดลงนะ มาเรื่อย ทีนี้เงินสดเราก็ไมพอ เมือ่ไมพอก็
ตองเดอืดรอนถึงดอลลาร เอาดอลลารมาชวย ดอลลารที่ไดเหลานี้จึงไมแนนะ แทบจะวา
ทอดอาลัยตายอยากแลวละที่จะเขาสูคลังหลวง มันหมุนมาชวยเงินสดเรานี้ออกชวยชาติ  
 เวลานี้ก็ตั้ง ๖ หลัง ๗ หลัง ของงายเหรอ มีแตจะออกจากเงินเหลานี้ไปชวยนะ ๖ 
หลังเวลาน้ี มิหนําซ้ําในสวนแสงธรรมก็ยังมีอกีตั้งสองหลังสามหลัง ตกลงแลวจะสรางกุฏิ
อีกสักสามหลัง หลังหนึ่งก็จะรื้อสรางใหมนั่นแหละ เกือบจะวาสรางใหม แลวอีกหลังหรือ
สองหลังเล็กๆ อีกก็มีแตเงินเหลานี้ทั้งน้ันออก  

วิทยุนี้เราก็ทําเพื่อประโยชนแกโลก ที่ไดอตุสาหพยายามตั้งขึ้นที่สวนแสงธรรม ก็
เพื่อเปนประโยชนแกพี่นองชาวไทยทัง้หลาย ซึ่งมหีลายจังหวัดจากวิทยุชุมนุมชนที่สวนแสง
ธรรม รัศมีมันไปหลายจังหวัดเหมือนกัน นี่ละที่เราไดอุตสาหพยายามเพื่อพี่นองทัง้หลาย
ไดยินไดฟงวิทยุ เวลานี้ก็กวางขวางออกมาก ทนีี้พอวิทยุทางนี้เสีย คือมันไมเต็มเมด็เต็ม
หนวย บางทีออกเตม็ที่แลวอยูๆ หดเขามา บางทีหายไปเลยก็มี ทางโนนโทรมา จังหวัดนั้น
จังหวัดนี้ รอบดานโทรมา บางรายก็บอกวาหงุดหงดิ ฟงไดฟงไมไดนี้หงุดหงิด เราก็เลยให
ตอบไปวา อยาไปหงุดหงิดเลย ทางนี้ก็หงุดหงดิพอแลวจนไมมีที่ใส อยาเอามาเพิ่มกันอกี 
เราก็วางั้น ก็เราผูจัดใหเพื่อกระจายออกไปนี้มันของเลนเมื่อไร หมุนติ้วๆ ทางโนนเขาคอย
ฟง เขาหงุดหงิด 
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นี่ละการชวยโลกคราวนี้ไดทําดังที่คาดเอาไว เปนประโยชนแกโลกมากมายธรรมที่
เราแสดง คือในการชวยชาติคราวนี้เรากําหนดไวสองอยาง หนึ่ง วัตถุ วัตถุนี้ทราบกันทั่ว
ประเทศไทยเรา วาชวยชาติชวยดวยอะไรๆ ใครก็ทราบ เปนวัตถุ พวกทองคํา ดอลลาร 
เงินสด เราก็ประกาศใหทราบเพียงเทานั้นเขาใจกันหมดเลย แตเร่ืองธรรมะนี้จะไมมีใคร
เขาใจงายๆ แตเราเขาใจหมดอีก 
 เราจึงวาการชวยชาติคราวนี้ จะไดธรรมเขาสูจิตใจของพี่นองชาวพทุธเราบาง
พอประมาณ เวลานี้เปนเวลาที่เหมาะสมแลว เราไปเทศนที่ไหนเปนธรรมๆ ไปเรื่อย จาก
เทศนแลวยังกระจายออกทางวิทยุ และทางอินเตอรเน็ตทั่วโลกเลยเดี๋ยวนี้ ธรรมะเวลานี้
ออกกวางขวางมากทีเดียว พรอมไปกับการชวยชาติในเบื้องตน วัตถุก็คอยระงับไป ก็ยัง
เหลือเล็กๆ นอยๆ เดี๋ยวนี้ สวนดานธรรมะนี้กระจายออกเรื่อยๆ เพื่อจะใหพี่นองทัง้หลาย
ไดซึมซาบในอรรถในธรรมทั้งหลายบาง ไมอยางนั้นจะทิ้งไปเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร 
ประโยชนจะไมมี  
 เมื่อไดธรรมเขาไปแลวก็จะไดมีความอบอุนตอไป ถาธรรมเขาสูใจจะมีความสงบ
รมเย็น มีหลักมีฐาน ในโลกอันนี้เราอยาเขาใจวาเปนหลักเปนฐานไดนะ อยูดวยความเสี่ยง
กันทั้งนั้น ทัง้โลกเลย เพราะดิ้นไปตามวัตถุนั้นวัตถุนี้ แลวสิ่งเหลานี้มีแตตกหายๆ ไมได
ตกคาง สวนธรรมะนี้ตกพับคางๆๆ นี้ละเปนที่ยึดที่เกาะของจิตใจที่จะไปสูขางหนา หรือ
ปจจุบันก็ชุมเย็น คนมีศีลมีทานการกุศลภายในจิตใจมีความชุมเย็น มีหลักใจ มีหลักยดึ ถา
ไมมีแลวไมมีอะไรละขางนอก  
 พอลมหายใจขาดปบเทานั้นหมดเลย คนอื่นเขามาอาศัย อาศัยขาดปบก็แบบ
เดียวกัน ไมมีเงื่อนตอเหมือนบุญเหมือนกุศล บญุกุศลนี้ขาดปบอันนี้ติดอยูกับจิตนี้แลวไป
เลย ในชาตินี้ก็ชุมเย็น สมบัติเงินทองมมีากก็ชุมเย็น ธรรมะมีอยูภายในใจมากชุมเย็น รับ
กันตลอดๆ เสมอกันไปเลย ผูมีสมบัติทั้งภายนอกภายในเสมอ ผูมีแตภายนอกไมมีภายใน
นี่รอลมหายใจเทานั้น ถาผูมีธรรมภายในดวยแลวก็ทั้งสอง อนันี้ขาดอันนั้นติด แลวมีบุญ
กุศลมากๆ เทาไรก็ยิ่งอันนี้แนนมั่นคงๆ  
 ใจจึงเปนของสําคัญ ใจไมไดรับอะไรไดหมดละสิ่งภายนอก ไดแตธรรม ดีกับชั่ว
สองอยางน้ีคอยที่จะตดิกบัใจ กิเลสติดงาย กิเลสกับความชั่วมันติดไปดวยกัน ถามีการ
อบรมจิตใจของเราก็มีอรรถมีธรรม ไปที่ไหนเย็นๆ เพราะฉะนั้นจึงใหอบรมทางดานจิตใจ 
เพื่อเปนที่เกาะที่ยึดที่ตายใจไดคือธรรม ภายนอกทั่วโลกก็ทราบกันอยูแลว เพราะตางคน
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ตางขวนขวายกันทั่วโลกดินแดนนั่นแหละ แมจะไมเปนของแนนอนก็ตาม แตความแนนอน
หรือความแนใจของเขา เขาพึ่งตลอด สวนธรรมภายในใจไมมีใครคิดเสีย  
 เพราะฉะนั้นเราใหพากันคิด พระพทุธเจาพาคิด พระพุทธเจาพาพนจากทุกข ฉุด
ลากพวกเราทั้งหลายดวยโอวาทคําส่ังสอน เราก็ควรยึดควรเกาะ ไมไดมาก ไดนอยกต็ิดใจ
ไปเลย ใหพากันจําเอา โห จิตใจเปนของเลนเมื่อไร พอธรรมเขาสัมผัสใจแลวมันจะเริ่ม
ปลอยขางนอก นั่นเห็นไหมรสชาติหรือคุณคาตางกันอยางไรบาง ที่เราไมเคยมีธรรมเปน
เครื่องเกาะมันก็ไขวควาอยูตลอดเวลา ไมวาใครทั่วโลกหมุนติ้วอยูขางนอก เพราะใจไมมีที่
ยึด อาศัยเหลานั้นเปนที่ยึดก็ตองเกาะกันไปเรื่อย เกาะอันนี้หลุดแลวเกาะนั้น เกาะน้ันหลุด 
เกาะอันนี้ไปเรื่อยๆ ใจไมมีหลักยึด  
 พอมธีรรมเปนหลักยึดทนีี้เกาะปบติดปบก็คอยปลอยนั้นเขามา เกาะไดมากเทาไร
ยิ่งปลอยเขามามากๆ จิตกับธรรมเกาะกัน เกาะธรรมแลวจะคอยปลอยมา เพราะมันควา
มันควาดวยความจําเปนหรือไมรูเร่ืองรูราว ควาไปอยางน้ันแหละ ควานูนควานี้ ควานั้น
หลุดมือไป ควานี้ เอา ควานี้หลุดมือไปควานั้นไปอีก อยางนี้เหมือนกันทั่วโลก เพราะไม
ทราบวาอะไรเปนหลักยึด อะไรเปนสาระไมเปนสาระ มันก็ควาไปตามประสีประสา 
 พอไดธรรมซึ่งเปนสาระติดใจเทานั้นมันจะปลอยเขามาๆ เกาะไดมากเทาไรยิ่ง
ปลอยขางนอกมากๆ เพราะอันนี้มันตางกันมากนะเรื่องธรรม พอเขาสูใจเทานั้นมันจะติด
ปบเลย ทีนี้เกาะไดมากเทาไรๆ ก็ยิ่งหมุนเขามาหาใจๆ สุดทายปลอยหมดเลย สูใจไมได 
พอถงึขั้นที่วาปลอยหมดเลย หมดแลวนั่น เร่ืองทุกขทัง้มวลหมด ไมมอีะไรเหลือเลย มีแต
ความพอเปนบรมสุขภายในจิตใจ เกาะธรรมเปนอยางน้ีนะ ใหพากนัจําเอา 

วันไหนก็เทศนทุกวันๆ วันนี้ก็อยาใหเทศนมากนักเถอะ.ปใหมปเกาใหพากันไปหา
เอา อยาใหไปเทศนจับใสๆ เลย เจาของหาเอาเองก็เอาเถอะ เทานั้นแหละ ปใหมก็เทศน
แลว ปเกาเทศนแลว หาความดีใสตัวเอง จําเอานะ 

หลวงปูลีวัดผาแดงถวายทองคํา ๑ บาท ๔๙ สตางค เงินสด ๔๗,๒๐๐ บาท เช็ค 
๑๖๖,๑๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๒๑๓,๓๐๐ บาท 

นี่ตอนบายดูวาโมงครึ่งละจึงจะไปกุมภวา เผาศพ ฆากันตายนี่ก็ดี ไปเผาศพ บาย
สามโมงเผา เรากะวาบายโมงครึ่งออกจากนี้พอดี ไปถึงโนนไมนาน สวนเขานิมนตใหไปฉัน
ในงานเขานี้เราไมใหพระ ใหเขาหาเอง หาไดทางไหนก็แลวแต เราไมให วัดปาบานตาด 
เราก็บอกตรงๆ ก็เราเคยพูดแลววัดปาบานตาดไมรับนิมนตแตไหนแตไรมา เพราะจะสราง
ความกังวลวุนวายใสพระใหหนักขึ้น การบําเพ็ญธรรมจะเบาบางๆ ไมดี เราเปน
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ผูรับผิดชอบพระทั้งหลายที่เรารับไวแลว เราจึงตองไดพิจารณารักษาพระ ใหทานได
บําเพ็ญสะดวก จึงไมใหรับนิมนตที่ไหนเลย ไมรับเลยตลอดมา เมื่อวานนี้เขาจะเอาไปฉัน
กุมภวา บอกไมให เราวาอยางน้ัน ไมใหก็ไมใหจริงๆ เปนอยางน้ัน เสร็จแลวนะ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

