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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เพราะไดฟงเทศนทานอาจารย 
 เมื่อเชาลง ๑๒ เมื่อวาน ๑๑ ครึ่ง ปรอทกุฏิเรา พอหนาวๆ นี้เราก็คิดถึงเร่ืองเรา
อยูในปา พวกหมูปามาหากิน เราภาวนาอยูในรานเล็กๆ หมูปามาหากิน เที่ยวฟูดฝดๆ 
เปนฝูงนะ มาเปนฝูง ๕ ตัว ๖ ตัว เชื่องนะเชื่องคน ไมคอยกลัวนะพวกหมูปา เราอยูใน
ปา เขามาเที่ยว เปนยังไงไมทราบผาเหลืองนะ เราเดินจงกรมเขาก็มาเที่ยวตอนกลางวัน
ไมกลัวเรา มาหากิน หนาวๆ เขาก็เที่ยวหากินฟูดฝดๆ ขางรานเรา ก็คนๆ เดียวอยู 
บริเวณเตียนโลง วัดรอบแลวจะได ๑๐ เมตรเหรอ ที่เตียนโลงรอบๆ หมูมันมาหากิน
ฟงเสียงฟูดฝดๆ ไมคอยกลัวคน คงไมกลัวพระ สําหรับคนกลัวมาก แตพระคือ
ผาเหลือง 

พวกสัตวนี้ถงึเขาเปนสัตวเขาก็เคยบวชเปนพระมา เพราะฉะนั้นผาเหลืองไปอยู
ที่ไหนจึงรูสึกวาสัตวเชื่องกับผาเหลือง เขาเปนสัตวเขาจะเคย ภูมิมนุษยเขาเคยบวชเปน
พระ เพราะคําวาพุทธศาสนานี้พระพุทธเจาเรียงลําดับมา ศาสนาพุทธนี้เรียงลําดับมา
โดยลําดับ พวกสัตวทั้งหลายเขาก็เคยบวชเปนพระมาแตกอน เห็นผาเหลืองเขาจึงชินชา 
ตายใจ ผาเหลืองไปอยูที่ไหนนี้สัตวเชื่องคุนคนไดงาย คุนพระผาเหลือง มาหากินตาม 
เราอยูในปา เฉพาะหมูนี่สําคัญ เกงไมคอยเชื่องนักแตอยูรอบๆ หากไมเชื่องเหมือนหมู 
หมูนี่เชื่องจนกระทั่งเห็นตัวเขา เราเดินจงกรมอยางน้ีเขาเที่ยวหากินกลางวัน เห็นตัวเขา
อยู เขาไมคอยกลัวเรา 

เกงมีหางกันหนอย หากอาศัยคน กลัวคน แตหมูไมคอยกลัว หมูนี่เชื่องงาย 
เชื่องกับผาเหลืองกับพระ เกงมีหางกันหนอยหนึ่งหากอาศัย หากไมมาอยูใกลเหมือน
หมู หมูนี่อยูใกล ผาเหลืองนี่มันชินตอหัวใจสัตว เพราะแมเขาจะเปนสัตวเขาก็เคยบวช 
เขาเคยกับผาเหลืองมานาน เพราะมันเปล่ียนภพเปลี่ยนชาติ อยางเปนมนุษยนี้ไปเปน
เปรตเปนผีก็ไดถาทําชั่ว ตกนรกอเวจีได ไปสวรรคชั้นพรหมได นิพพานไดใจดวงนี้ละ 
ขึ้นอยูกับการฝกฝนอบรม ถาฝกฝนใหดีๆ ก็สงางามขึ้นที่ใจ 

เราอยาเขาใจวาอะไรจะสงางามยิ่งกวาใจ โลกมองตัง้แตวัตถุภายนอก ไมดูใจที่
เศราหมองมืดตื้อเปนฟนเปนไฟอยูในใจ เปนเศรษฐี กุฎมพ ี สูงต่ําขนาดไหนก็ตาม แต
ใจหางเหินจากธรรมแลวมันรอนอยูดวยกันนั่นแหละ ถาใจมีธรรมแลวอยูที่ไหนก็สบาย 
ธรรมอยูที่ไหนสบายทั้งนั้น เขาสูหัวใจคนสบาย สงบรมเย็น ใหอภัยกันไดงายๆ นิด
เดียว ธรรมจึงเปนสิ่งที่โลกตายใจมาตลอด 
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ใจเราก็เหมือนกันเวลามันดีดมันดิ้นนี้เหมือนกับสัตวไมรูจักเจาของ เวลามันดีด
ดิ้นมากๆ ฝกทรมานเขามากๆ คอยเชื่องเขาๆ สงบเย็น มาอาศัยใจนั่นละเย็นอยูที่ใจ 
อะไรเย็นก็สูใจเย็นไมได เพราะฉะนั้นทานจึงสอนลงที่ใจ พุทธศาสนาสอนลงที่ใจ เพราะ
ใจเปนหลักใหญมาก ไฟบรรลัยกัลป ไฟนรกก็เผาหัวใจ ทั้งเปนก็เผาทั้งตายก็เผา เมือง
คนก็เผาเมืองผีก็เผา ถาธรรมเขาสูภายในใจไมเผา เย็นไปหมด ทานจึงมีชัน้ตางๆ ไวมา
ตั้งกปัตั้งกัลป กี่กปักีก่ัลปนับไมได ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลาย 

นรก สวรรค พรหมโลก มีมาดั้งเดิม จิตใจเขาสูที่นั่นที่นี่ ขึ้นอยูกับการอบรมไม
อบรม ถาไมมีธรรมเลยก็ลงแตทางต่ําเร่ือยๆ ถามีธรรมกด็ีดขึ้นสูงขึ้น เจาของสงบ
รมเย็น พวกชาวพุทธเราไมไดมองดใูจนะ มองดูแตโนนแตนี้ อันนั้นดีอันนี้ดี อันนั้น
เจริญอันนี้เจริญ เจาของเปนไฟไมด ู ธรรมทานใหดูที่นี่ ถาที่นี่สงบเย็นแลวที่ไหนเย็น
หมดนั่นแหละ อยูในตนไม ภูเขา ในถ้ํา เงื้อมผา สบายหมด อยางพระกรรมฐานทาน
อยูในปาทานมีทุกขที่ไหนในปา ทานสงบรมเย็นดวยอรรถดวยธรรม พวกเราที่มั่วสุมกัน
อยูในตลาดคนนี้ ก็คือมัว่สุมอยูกับตลาดแหงกองทุกขนั้นเอง 

ทานที่อบรมจิตใจทานอยูกับอรรถกบัธรรม เย็นสะดวกสบาย แตกิเลสมันตี
เอาไวไมใหเขาสูธรรม ถาจะใหภาวนาบาง ๕ นาทีมันจะตายแหละ เหมือนจูงหมาใสฝน 
รองแหง็กๆ จูงเขาหองพระก็รองแหง็กๆ จะเขากราบพระสองสามนาทีก็ไมได รอง
แหง็กๆ กิเลสมันมีกําลังมากมันฉุดลากออก ทางกิเลสคือทางฟนทางไฟ ทางอรรถ
ธรรมนี่เปนน้ํารมเย็นภายในใจ 

ดูหัวใจมันจึงรู กระจายไปหมด ดทูี่อื่นไมรู เราจะดูกวางขวางขนาดไหนไปกี่
ทวีปมา จะวาคนนั้นไดเห็นโลกกวางขวาง ก็ไมกวางขวางเหมือนผูดูใจตวัเอง ผูดูใจ
ตัวเองนี้กวางขวางมาก เพราะใจเปนนักรูนักเห็นสิ่งตางๆ แมเปรตแมผี สัตวนรกอเวจี
นี้ใจเห็นหมดเมื่อถงึขั้นที่จะเห็นแลว สวรรคชั้นพรหมเห็นหมด ทะลุปรุโปรงไปหมด ใจ
ถาไดรับการอบรมแลว ดังทีพ่อแมครูจารยทานพูด ทานอยูในปาในเขาลึกๆ เวลาทาน
เลาตองเลาเฉพาะนะ ทานไมเคยพูดใหใครฟงงายๆ เร่ืองอยางน้ี ตองเปนเหมือนพอ
แมกับลูกในครัวเรือนเดียวกันพูดใหกันฟง เราจะไดฟงอยางละเอียดลออ 

ทานวาอยูในปาในเขาทานไมไดวาง ทานวางั้น ตอนรับพวกเทวบุตรเทวดา
อินทรพรหม พวกเปรตพวกผี มาทุกแบบทุกฉบับมาขอสวนบุญสวนกุศล คําวาบุญกุศล
หรือธรรมนี้จึงไมมีสัตวตัวใดรังเกียจ เขามาทั้งน้ันๆ เวลาทานอยูในปา ทานบอกวา 
อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ ตอนเที่ยงคืนไปแลวแกปญหาและเทศนาวาการสอนเทวบุตร
เทวดาอินทรพรหม พุทธกิจ ๕ ของพระพุทธเจา เวลาทานพูดใหฟงพอแมครูจารยมั่น 
พอเงียบไปอยางน้ี ทานวาเที่ยงคืนนั้นทานพูดเปนสวนกลาง เวลาอยูในปาในเขาหรือที่
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ลึกๆ ลับๆ ประมาณสัก ๔ ทุมมาแลวพวกเทพ นั่น เพราะมันเงียบสงัดไมมีใครมา
รบกวน พวกเทพทัง้หลายหลั่งไหลมาฟงเทศนทาน นั่นเห็นไหมทานผูมีหูดีตาด ี

ผูตาบอดมันอวดดี มันเที่ยวลบลางไปหมด เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม เปรตผี
ไมมี นี่คือพวกคนตาบอด ผูตาดทีานไมปฏิเสธทานไมลบลาง ทานยอมรับหมดเลย 
พวกเปรตพวกผีก็ยอมรบั เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมยอมรับหมด รับตามความเปน
จริงที่รูที่เห็นภายในจิตใจชัดเจนมาก การรูภายในใจไมตองหาใครมาเปนพยาน รู
ภายในใจรูชัดเจนมากทีเดียว นี่ละทานเห็นอยางน้ัน อยางพอแมครูจารยทานเลาใหฟง 
ประมาณสักส่ีทุมแลวพวกเทพทัง้หลายมา พวกรุกขเทพ พวกรุกขเทวดามี พวกอากาส
เทวดามีตลอดเทวดาชั้นสูง เทวดาสวรรคชั้นพรหมมามาฟงเทศนทาน 

นั่นละเห็นไหมใจเวลาสวางออกแลวตอนรับไดหมด เทบุตรเทวดาอินทรพรหม
เปรตผีรูหมด ใจดวงนี้ละ พวกเปรตพวกผีเขาก็มใีจ พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมก็
มีใจ ใจตอใจเขาถึงกันๆ เมื่อปรบัใจใหถูกตองดีแลวรับกันไดหมด มันตางกนันะ 
เพราะฉะนั้นทานถึงใหอบรมทางดานจิตใจ จิตใจนี้เปนนักรู รูอยางกวางขวางลึกซึ้งมาก
ไมมีอะไรเกนิใจ ในโลกนี้มีหัวใจเทานั้นที่กวางขวางลึกซึ้งมาก ถาไดรับการอบรมในทาง
ที่ถูกที่ดีจะรูกวางขวางมากมาย ไมมอีรรถมีธรรมรูไมได 

แตความรูภายในจิตใจของทานผูมีอรรถมีธรรมทานรูจักประมาณ ไปสถานที่หู
หนวกตาบอดทานบอดไปเสีย สถานที่ตาดีทานกแ็ย็บออกๆ สถานที่ตาดีจริงๆ ดวยกัน
แลวเปดโลงเลย เปนอยางน้ันละ ทานไมไดสุมสีสุ่มหา อะไรพวกเราที่วาไมเห็นแลววา
ไมมีๆ ลบลาง ลบลางดวยความตาบอดมันผิดกันนะ คนที่ตาดีไมลบลาง ยอมรับๆ 
ตามสิ่งที่มีที่เปนทั้งหลายยอมรับทั้งนั้น พูดถงึเร่ืองเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเหลานี้ 
พวกหูหนวกตาบอดนี้หัวเราะเยาะเยยกัน จอมปราชญทั้งหลายทานสลดสังเวชนะกับ
พวกคนตาบอดแลวอวดดี 

พวกตาบอดมักอวดดีเสมอ ตาดีแลวมักไมอวด ไปไหนที่ควรหลีกหลีก ควรเวน
เวนไป พวกตาบอดนี้ชนไปเลยชนดะไปเลย แลวอวดดีดวยคนตาบอด พวกเรามันใจ
บอด ธรรมพระพุทธเจาเปดเผยอยู ตลาดแหงความรูความเห็น มรรคผลนิพพาน นรก
อเวจีเปดออกไปจากใจ ใจออกจากพุทธศาสนาที่ธรรมพระพุทธเจาสอนไวแลว ปฏิบัติ
ตามนั้นก็รูเห็นตามนั้น ผูไมรูไมเห็นเอาตาบอดหูหนวกไปลบลางซิ โลกถึงไมเวนจาก
ความทุกข ไปที่ไหนมีแตความทุกขความเดือดรอน ทานผูรูผูฉลาดทานไมไดทกุขนะ 
โลกทั้งหลายทุกขทางดานจิตใจทานไมทุกข ตางกนัอยางน้ัน 

พูดใหมันชัดเจนนี่จวนจะตายแลว ตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจไม
เคยมีทุกขในหัวใจเลย พูดใหมันชัดเจน ที่มาสอนพี่นองทัง้หลายนี้มาสอนเลนๆ เหรอ 
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ปฏิบัติแทบเปนแทบตายจนกระทั่งจะสลบไสลก็มี เราก็เคยพูดใหฟง ไมมีอะไรที่จะ
ฝกหัดยากยิง่กวาดัดสันดานกิเลส กิเลสตัวทรมานจิตใจ เอาธรรมเขาตีกันๆๆ เวลา
กิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวแลวจาละที่นี่ อะไรเขามาเปนทุกขไมมี มีแตเร่ืองกิเลส จอม
สมมุติอยูกับกิเลส เมื่อกิเลสขาดไปแลวสมมุติขาดหมดไมมอีะไรภายในใจ ไมมีอะไร
กวนใจ 

แสนสุขก็คือทานผูรูผูฉลาด ดังพระพทุธเจาพระอรหนัตทาน ทานไมมีทุกขในใจ 
ตั้งแตวันกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวทานไมมีทุกข มีก็มีแตธาตขุันธเปนธรรมดา เจ็บไข
ไดปวยปวดหัวตัวรอนนี่เปนสมมุติประเภทที่ยอมรับกันทั่วโลก แตใจที่ขาดจากกิเลส
ทั้งหลายแลวทานไมมีทุกข ตั้งแตกิเลสขาดลงไปเทานั้นบรมสุขขึ้นแทนทันทีเลย ดัง
พระพุทธเจาพระอรหันตทาน นิพพานๆ คือเที่ยงอยูที่หัวใจนั่นละ กเิลสน่ันละพาให
โยกเยกคลอนแคลนเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แปรสภาพตลอดเวลาคือกิเลสคือสมมุติ 
กิเลสเปนจอมสมมุติ พอกิเลสขาดลงไปแลวไมมอีะไรเขาไปตดิใจ ใจเที่ยงละที่นี่ 

เห็นอยูกับใจผูฝกฝนทรมาน ผูไมฝกฝนทรมานก็มีแตหัวเราะเยาะเยยกัน เขาจะ
ไปวัดไปวา โอ นี่เขาไปวัดไปวานะ เอาละพวกนี้เขาไปสวรรคนิพพานไมมีใครมาแยง
ปลาในบึงในบอพวกเราแหละ นั่นเห็นไหมละมันประมาท พอตายแลวมันไปหาปลาใน
บึงในบอที่ไหน นอกจากจะไปหาฟนหาไฟในจอมนรก จอมนรกเอาไหมละ ทกุขมาก
ไหม พวกทีพู่ดอยางน้ีพวกเหมานรกอเวจีเขาสูใจ เขาไปวัดไปวาเขาไปสวรรคนิพพาน
ละที่นี่ พวกเราสะดวกสบายไมมีใครมาแยงปูแยงปลาในบึงในบอ เวลาตายแลวมันไป
บึงไหนบอไหน เห็นแตบึงบอนรกอเวจีนั่นละพวกนี้นะ มันโมไปเฉยๆ 

กิเลสชอบโม ธรรมทานไมชอบโมนะ ทานรูเห็นตามเปนจริง ควรพูดหนักเบา
มากนอยทานจะพูด ไมควรพูดเหมือนหูหนวกตาบอดไมพดู เห็นอยูก็อยางพระพทุธ
เสด็จไปไหนนี้เห็นไปหมด เวลาสาวกทั้งหลายรูเห็นดังพระพทุธเจานี้ ไปเห็นเปรตเห็น
ผีเห็นอันใดทุกส่ิงทกุอยางที่เปนสิ่งไมพึงปรารถนาแลว มาทูลเลาถวายพระพุทธเจา 
เอย เราดูเราเห็นมาตั้งแตเราตรัสรูแลวนูนทานวา นั่นเห็นไหม แตทานไมพูด เวลาพูด
ทานก็บอกวาทานเห็นตั้งแตนูนแลว เห็นนานเทาไรตั้งแตวันตรัสรูแลว ไอพวกเราพึ่งมา
เห็นนี้ โผลขึ้นมาไปทูลถวายพระพทุธเจาวาพวกเปรตพวกผีเปนอยางน้ันๆ เชนอยาง
พระลักขณะเปนตน นี่เกงทางดูพวกเปรตพวกผี พระลักขณะเกงมาก โอย เราเห็น
แลวแตครั้งนูนครั้งนี้ 

ยกตัวอยางเชน ภาวนาไปเห็นกาตัวหนึ่งจับอยูบนตนไม เขาหาบของไปจะไป
ถวายพระ ของนี้ยังไมถึงพระก็ตาม มันเปนของสงฆของพระไปแลว กาตวันั้นจับอยูนูน
ลงมาโฉบเอาอาหารเขาไปกิน เขาจะเอาไปวัด มาโฉบอาหารเขาไปกิน ตายแลวมันไป
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ตกนรก ที่นี่ขุมนรกทางโนนปากนรกทางนี้ กาตัวนั้นตกนรก ปากนรกตกอยูนูนหางกา
ตัวนี้อยูทางนี้ ไปถึงฝงนูนฝงนี้ละ ปากมันไปเกาะอยูฝงนรกทางนูน หางเกาะอยูฝงนรก
ทางนี้ พระลักขณะทานไปเห็น โอโห อัศจรรย กาตัวนี้ทําไมตกนรกแลวเปนอยางนี้ 
ผิดปรกติมากกับสัตวนรกทั้งหลาย เลยไปทูลพระพุทธเจา โอย เราเห็นมาแตนานแลว
ละทานวางั้น กาตัวนี้มันไปขโมยโฉบกินอาหารของเขาที่เขาจะเอาไปถวายพระ ยังไมถงึ
พระเลย เปนของพระของสงฆแลวนะนั่น จึงเปนบาปเปนกรรม ตายแลวมันถึงตกนรก 
จึงมาแสดงอยางน้ี 

พระลักขณะทานเห็นกาที่ตกนรกลงไป ปากเกาะอยูฝงนรกทางนูน หางอยูทางนี้ 
นรกกวางขนาดไหนกาตัวนี้ถึงหมดเลย ความรอนเผาอยูตลอดเวลา นี่เราเห็นแลวทาน
วา สาเหตุที่เปนอยางน้ีเพราะมันไปโฉบเอาสิ่งของ พระพทุธเจาร้ือมาตั้งแตตนเหตุมา
โนนเลย พระลักขณะเห็นแตเปรตกาที่วาน้ัน พระพุทธเจาเห็นทั้งตนเหตุ เหตุที่กาตัวนี้
จะมาตกนรกนี้ เพราะไปโฉบกินของเขาที่เขาจะเอาไปถวายพระ นั่นละของเปนของพระ
แลวนะ เพราะฉะนั้นมันถึงเปนบาปหนา อยางน้ีแหละทานเห็นทานเห็นอยางน้ัน 

พระลักขณะมาเลาทูลถวายพระพุทธเจา โอย เราเห็นมานานแลว บอกมาตั้งแต
ตนเหตุวากาตัวนี้มันตกนรกนี้เพราะเหตุไร เพราะมันไปโฉบกินของสงฆ เขาจะเอาไป
ถวายพระ มันเปนของสงฆแลวนะนั่น กาตัวนั้นไปโฉบกิน กินของสงฆเปนบาปกรรม
มากความหมายวางั้น มีในหนังสือ เราก็ไดอานแลว แตมันนานเอามาพูดพอประมาณ
เทานั้นละ บาปบุญใครลบไดเมื่อไร ถาลบไดบาปบุญไมมีในโลกธาตุอันนี้ แตลบไมได
มันถึงมอียู ไมมีใครลบไดเพราะเปนหลักธรรมชาติ ไปลบไดยงัไง พิสดารมากนะ เร่ือง
บาปเรื่องกรรมนี้พิสดารมากเหนือส่ิงใดๆ ใครจะลบลางขนาดไหนก็มีแตลมปากๆ 
ธรรมชาติลบลางไมไดนะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละ ตอไปนี้จะใหพร 

พอพดูอยางนี้แลวทําใหเราระลึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวทางอําเภอศรีสงคราม ไป
เที่ยวกรรมฐาน เขานิมนตไปฉันที่บานเขาเราก็สงเคราะห เลยไปฉันที่บานเขา ธรรมดา
ไปเที่ยวกรรมฐานไมไปฉนับานใดนะ เราไมไป ไมรับนิมนตที่ไหนเลย เขานิมนตไปฉัน 
แตบานนี้ไป พอไปฉันทีบ่านเขาแลวเขาก็นิมนตใหเทศน เราก็เทศนใหฟง ก็เทศนตาม
หลักธรรมนั้นแหละ มีผูชายคนหนึ่ง แตกอนจําชื่อไดทัง้ผวัทั้งเมีย เปนเศรษฐีแต
ตระหนี่ถี่เหน่ียว ผัวนั่นตระหนี่ถี่เหน่ียวมากที่สุด เมียเปนธรรมดาบานเมืองเรา ไปซื้อ
ของนี้ เอาเงินไปซื้อของซื้อไมลง กลับมามือเปลา เศรษฐี เราเห็นตัวมัน มันออกบวช
แลวแหละ นี่ละเห็นประจักษ 

ตนเหตุคือเงินนะมีมาก แตตระหนี่ถี่เหนียวมาก ลูกก็ไมมี มผีัวมีเมียเทานั้นละ
ไมมีลูก แตเงินมีมาก แตตระหนี่มาก ทีนี้วันนั้นเขานิมนตไปฉันที่บานเขา พอไปฉนั



 ๖

แลวเขาก็นิมนตใหเทศนเราก็เทศน พอเทศนกลับมาแลว ผูชายคนนี้ละฟงเทศนกลับ
มาแลว วันนั้นนั่งซึมยืนซึมผิดสังเกต หมูเพื่อนเลยไปถาม เปนยังไงทกุวันก็เห็นเปน
ธรรมดา วันนี้ทําไมถึงมาเครงขรึมตลอดเวลาเปนลักษณะโศกเศราเหงาหงอย ทําไม
เปนอยางงั้น แกก็เลยเลาความจริงใหฟง โอย ไมใชอะไร เสียใจเจาของ แกวางั้น นี่ละ
คนมีนิสัยเห็นไหมละ เสียใจใหเจาของ ที่เคยเปนมาดังที่ทานเทศนหมดแลววันนี้ คราว
นี้จะแกตัวใหม แกวางั้น เรามืดมนอนธการมานานแสนนาน เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิง
กับสมบัติเงินทองวาเจาของมีมากเทาไรยังไมพอ ยังจะขายอกีมาอีกๆ 

ทานเทศนเมื่อเชานี้ทานเทศนไปธรรมดา ไปฉันจังหันแลวไปเทศนถึงเร่ืองความ
ตระหนี่ถี่เหนียวเปนอยางนั้นๆ เรามันตัวอยางน้ันแลว คือตัวตระหนี่ถี่เหนียว เลยทําให
เสียอกเสียใจ ทีนี้แกไขใหมเลย เงินทองขาวของบริจาคทาน เอาแตทานๆ ตั้งแตนั้นมา 
จากน้ันออกบวชทั้งผัวทั้งเมียเลย แนะคนมีนิสัย เราก็เห็นเวลาแกบวชแลว มาพบกันอยู
ที่อําเภอศรีสงครามนั่นละ ผมบวชแลวครับ เออ จําได เศรษฐีคนนั้นเหรอ เศรษฐีปด
หมดแลวแกบอกตรงๆ เลย ปดหมดความเปนเศรษฐีดวยความตระหนี่ถี่เหนียวนั้น ลูก
ก็ไมมปีดหมด ผัวก็ออกบวชเมียออกบวช สละหมดเลย เพราะไดฟงเทศนทานอาจารย
วันนั้นๆ แกเลาใหฟง 

นี่ละเปนเหตุที่นั่งโศกเศราเหงาหงอยจนผิดสังเกต ใครเขามาถาม ทําไมทกุวันก็
ร่ืนเริงบันเทิงธรรมดาของบุคคลทั่วๆ ไป วันนี้ทําไมถึงโศกเศราเหงาหงอย โอย เสียใจ
มาก ที่เปนมาเปนดังที่ทานเทศนทั้งน้ัน ถาหากวาไมแกไขนี้เราจะจมลงในนรก ไมงั้นจะ
มาเปนเปรตเฝาสมบัติเงินทองเหรอ มันสลดสังเวช วันนี้เสียใจมาก แลวแกจริงๆ นะ 
สมบัติเงินทองออกทานหมด ออกบวชเลย เปนอยางน้ันนะคนที่มีนิสัย คนไมมีนิสัยมัน
ไมฟงละ ทานเทศนาวาการหรือมีคนไปฟงเทศนฟงธรรม เออ วันนี้เขาไปฟงเทศนกนั
แลวเขาจะไปสวรรคกันหมดไมมีใครมาแยงปูแยงปลาในบึงในบอแลว พวกเราสนุกแยง
ปลากัน พวกนี้เปนอยางน้ี แกเปนอยางน้ัน เขาใจไหมละ พากันจําเอานะ เอาละวันนี้
พูดเพียงเทานั้นละ 
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