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“รักษาความมัธยัสถไวในใจ” 
 

 รูปก็หมายถึงรางกาย รูปขันธ แปลวา กองขันธ หรือ หมวดของขันธ ขันธะแปลวา 
กอง แปลวาหมวด รูปออกไปใชในทางดู ทางเห็น ไดยิน ตา หู ออกไปจากรูปขันธ จมูก 
ล้ิน กาย ใชไปทางนั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องรูปขันธ เปลี่ยนไปตามสภาพของมัน เวทนาขันธ 
หมายถึง ความสุข ความทุกข ความเฉย ๆ ประจําขันธ มีสาม คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อุเบกขาเวทนา นี่ก็เรียกวาขันธ รูปคือธาตุของเรา รูปรางกาย เวทนา คือความสุข ทุกข เฉย 
ๆ สัญญา ความจําไดหมายรู วาดภาพอะไรเปนอะไร อะไรอยูที่ไหน วาดออกไปเปนสัญญา 
สังขาร คือความคิด ความปรุง คิดเรื่องอะไร ๆ น้ีเรียกวา สังขาร  วิญญาณ หมายถึง เรา
รับทราบในขณะท่ีไดเห็น ไดยิน ไดฟง หรืออะไรมาสัมผัสเรา วิญญาณมันรับทราบ หมด
เทานั้นเรื่องของขันธ หมด 
 สุดทายเวลาพระอรหันตทานนิพพานก็คือสิ้นสุดของขันธที่เปนสมมุต ิ รับทราบกัน
ไปถึงขั้นที่สิ้นลมปบ ก็เรียกวาดับไปพรอมกันหมดเลย ขันธที่หมดในวาระสุดทายของพระ
อรหันตทานนั้นก็มาอยูที่ขันธ ความรับทราบอยูท่ีขันธ นอกนั้นไมเกี่ยว สวนขันธของเรา
เกี่ยวอยู พอหมดอันน้ีแลวก็เรียกวาหมดโดยส้ินเชิง ที่วาสมมุติไมมีเลยละ หมด มีแตธรรม
ชาติลวนๆ  ทานเรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน ดับสนิทในบรรดาสมมุติ ไมมีอะไรเหลือเลย 
ในแดนวิมุตติจะไมมีสมมุติเขาไปเกี่ยวของเลย  
 เทศนวันน้ีเหน่ือยลําบากดวย ถึงขนาดนั้นไดตั้งชั่วโมง ๑๔ นาที มันก็เหนื่อย
เหมือนกัน ทีน้ีหมดวาระไปแลวแหละ การเทศนงานน้ันงานน้ีเรียกวาหมด พรุงนี้ดูเหมือน
ไมมีอะไร ยุติในวันน้ี ไดทราบวาเขาเอาหนังสือของเราไปสอนท่ีโรงเรียนมาก (หมายถึงที่
ทานไปเทศนรับผาปาวันน้ีท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล) หนังสือของเราเต็มอยูนั้น เราเห็นเขาสน
ใจเก่ียวกับเร่ืองอรรถเร่ืองธรรม แลวมีภาวนาบางเราก็เลยสอนภาวนาใหวันน้ี ไมพูดอะไร
กวางขวางในทางอื่น เขาแตภาวนา จากนั้นก็แยกไปเล็ก ๆ นอย ๆ ก็หยุด พอดีกับเวลา ตั้ง
ชั่วโมง ๑๔ นาที 
 ถาธาตุขันธเหน็ดเหน่ือยน้ี ประหน่ึงวาธรรมะก็เลยเหน็ดเหน่ือยไปตาม ถาธาตุขันธ
เหน็ดเหน่ือยธรรมะก็น่ิงเลย ไมออก ท่ีวาพระเข้ียวแกวเราคงไมมีโอกาสไปดูแหละ (ลูก
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ศิษย : ถาพรุงนี้วางก็ได) วางมันก็ไมคิดวาจะไป อาว ก็ตองพูดตรง ๆ วางก็วาง ดินฟา
อากาศมันวาง แตจิตใจมันไมวางที่จะไป ที่พุทธมณฑลนี้เราก็เคยไป ไปบอย ๆ แตไปแบบ
เงียบๆ  นะ ตอนเย็น ๆ ๕ โมง เราจึงดอมไป เอาอาหารไปดวยเผ่ือหมา เอาไปแจกให
หมาทั่ว ๆ ไป สงสาร หมาเขามีอยูทั่วไป 
 ทองคําเราก็ไดขึ้นเรื่อย ๆ อยางนี้ คอยขยับขึ้นไป ก็คิดวาจะมีเร็วกวาแตกอนอยู
บาง เพราะต้ังจุดไวแลวน้ีคอยเดินไป ๆ เร่ือย ๆ ดอลลารกับทองคําเดินเคียงคูกันไป คิด
วาดอลลารจะไมตํ่ากวา ๑๐ ลาน กวาทองคําจะครบจํานวน ๑๐ ตันนะ น้ีเราต้ังไวเปนความ
ปกใจจริง ๆ ที่ทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตันน้ีเราปกใจไวตรงน้ันจริง ๆ จึงไดประกาศใหพี่นอง
ท้ังหลายทราบ การปกใจเราพิจารณาทุกส่ิงทุกอยาง พอใหเหมาะสมที่จุดไหน ๆ ในการ
ชวยชาติคราวน้ี อะไรจะเหมาะสมกัน จะลบไดมากนอยเพียงไรกับความที่เมืองไทยเราจะ
ลมจม ฟนขึ้นมาไดมากนอยเพียงไร เอามาพิจารณาหมด แลวก็มาลงที่ทองคําน้ําหนัก ๑๐ 
ตัน ถาไดลบกันไดแลวเดนดวย ศักดิ์ศรีดีงามก็มีขึ้นในระยะนั้น ระยะที่ทองคําไดน้ําหนัก 
๑๐ ตัน ดอลลารก็เพิ่มเขาไป ๑๐ ลาน 
 สวนเงินสดน้ันเราก็พยายาม ๆ มันก็ทนที่รอบ ๆ ขางทั่วประเทศไทยไมได เฉพาะ
โรงพยาบาลรูสึกวามากกวาเพ่ือน สักเด๋ียวมาแลว ๆ คนน้ันขอน้ัน คนนี้ขอนี ้ที่เราพักไวก็มี
เยอะนะ ไมใชเขาขอมาแลวใหไปอยางงั้น ถาอยางงั้นไมมีอะไรเหลือที่จะใหแลว น้ีเราพักไว 
ความจําเปนมากนอยเพียงไรพักไวกอน เอาที่จําเปนกอน ถึงขนาดนั้นก็ไมวางมีละ ตอนมา
นี้รถเขาก็มาถึงแลว โรงพยาบาลศรีวิไลรับไปเรียบรอยแลว การจายเงินเราไปถึงอุดรแลว
ถึงจะจาย สวนเคร่ืองมือมาแลวก็เขาโรงพยาบาล บิลก็มารออยูที่วัด เราไปพระก็เอาบิลมา
ให พอเราไดโอกาสดี ๆ แลว เราก็เขียนเช็ค ๆ จายไปตามบริษัทตาง ๆ ท่ีโรงพยาบาลติด
ตอเครื่องมือเขามา มีหลายชนิดไมคอยประมาณไดนะ สวนใหญเวลาน้ีท่ีกําลังรออยูแลวก็มี
แตเอกซเรยคอมพิวเตอร ท่ีโรงพยาบาลศูนย สองอยางนี้นาจะไมต่ํากวา ๔ ลาน  
 พ่ีนองชาวไทยเราควรต่ืนเน้ือต่ืนตัวกันบาง ในเวลาท่ีคับขันท่ีเราชวยชาติบานเมือง 
เพราะไดรับอรรถรับธรรมไปพรอม ๆ กัน เราแนะนําสั่งสอนวัตถุที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทอง
ตาง ๆ ก็เพื่อหนุนความเปนอยู และเพื่อหนุนใหเปนหลักเกณฑของชาติไทยเรา เชน ทอง
คํากับดอลลาร หนุนใหเปนหลักเกณฑเอาไว ทีนี้ก็หนุนออกไปเพื่อความสะดวกตาง ๆ ที่มี
อยูทั่วประเทศไทย อันน้ีเรียกวาดานวัตถุ แตที่เปนหวงมากก็คือดานจิตใจ รูสึกวาเมืองไทย
เราน้ีโลเลมากนะ จนออนใจก็มีนะบางครั้ง คืออันนั้นก็เปนนิสัยที่ลืมเนื้อลืมตัวอยูแลว ไมมี
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หลักมีเกณฑในความเปนอยูปูวาย การจับการจาย การซ้ือ การขายอะไรรูสึกวาเลอะเทอะ 
ไมมีหลักเกณฑ  

เมื่อไมมีหลักเกณฑ ความมัธยัสถก็ไมมี หลักเกณฑน้ันแหละเปนความมัธยัสถ คือ
ไมควรซื้อไมซื้อ จะซื้อแตสิ่งที่จําเปน ๆ เราควรจะไดรับอรรถรับธรรม เปนเครื่องประกอบ
ภายในจิตใจผูส่ังงานส่ังการท้ังหลายใหพอดิบพอดีบาง อยาใหมันเตลิดเปดเปงดังที่เปนอยู
นี้เลอะเทอะมากนะ โอย เหลือเฟอ ฟุมเฟอยมากทีเดียว ยิ่งกับพุทธศาสนาแลว แหม แทบ
วาเขากันไมได ทางศาสนาทานไมมีอะไรมัธยัสถเกินพระพุทธเจา พอเหมาะพอดีทุกอยาง 
สอนฆราวาสทานก็สอนใหพอเหมาะพอดี  

พระถาปฏิบัติตามน้ีแลวทรงมรรค ผล นิพพาน ไมสงสัยแหละ เพราะสอนเพ่ือ
มรรค ผล นิพพานลวน ๆ ตั้งแตความสงบใจขึ้นไป สมถะ สมาธ ิปญญา วิมุตติหลุดพน 
สอนไวโดยถูกตอง แลวก็มีครูมีอาจารยท่ีไดรูไดเห็น เขาอกเขาใจในธรรมเหลาน้ีแลวมา
สอนก็ยิ่งคลอง ไมผิดพลาด ผูดําเนินก็ไมลังเลสงสัย ไมผิดไมพลาดอยางงายดายนะ 
เพราะครูสอนน่ีสําคัญมาก ทางดานจิตตภาวนาแลวครูสอนตองเปนผูมีหลักทางดานจิตต
ภาวนา มีกฎเกณฑมาเรียบรอย ทรงไวแลวในธรรมทุกขั้นที่นํามาสั่งสอนลูกศิษย จึงไมผิด
พลาดนะ  

จะมาเสกสรรตัวเองไปสอนเขาอยางที่ปริยัติไมไดนะ ปริยัติก็วากันไปตามตํารา
ธรรมดา ๆ แตปฏิบัตินี ้ โอย ซอกแซกซิกแซ็กพิสดารมาก ผิดกันราวฟากับดิน ทีนี้ผูที่จะ
ทรงอรรถทรงธรรมทางภาคปฏิบัติมาสอนโดยถูกตองแมนยํานี้มีนอยดวย ไมใชเรื่องเล็ก
นอยนะ มีนอย สอนผิดพลาดกันไมไดนะ จิตใจเมื่อเขาถึงธรรมเปนลําดับ ๆ ไปเทาไรน่ี 
สอนผิดนิดหนึ่งไมได ผูมาอบรมศึกษาจะจับไดเลย ดีไมดียกโทษครูที่มาสอนก็ได ลูกศิษย
ดําเนินไปมีหลักมีเกณฑไปโดยลําดับ ที่ขัดของตรงไหน ๆ เวลาถามครูถามอาจารยจะตอบ
ตองตอบใหตรงแนว ตอสายไปใหเลย ตอทางเดินใหเลย ไมใชจะมาสอนแลวมากีดมาขวาง
ดวยธรรมะไมถูกตอง  

ถือวาเราเปนครูเปนอาจารยมาเปนใหญในการสอนไมได ตองเอาความรูในอรรถใน
ธรรมจากภาคปฏิบัติมาเปนใหญ มันก็ถูกตองไปเอง อันน้ีสําคัญมาก ทางพระทานก็ปฏิบัติ
ดีของทาน เด๋ียวน้ีพระก็เร่ิมเอนไปแลวนะ เพราะกิเลสซอกแซกซิกแซ็กแหยเขามุมนั้น 
แหยเขามุมน้ี พระก็เอน แมแตวัดปาบานตาดมันก็ยังเปนใหเห็น แตสําหรับเราเองเราพูด
จริง ๆ เราไมไดหลงกลมัน ถึงนํามาใชก็ใชตามความจําเปน ทีนี้หมูเพื่อนจะหลงละซี 
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สําหรับเราเราพูดจริง ๆ บอกวาเราไมหลง เราเอามาใชมากนอยเพียงไร อันน้ีเราก็ไมหลง
มัน อาศัยมันไปช่ัวกาลเวลา  

ผูที่อาศัยดวยติดดวย ด้ินไปกับส่ิงเหลาน้ันดวย น่ีละท่ีวากิเลสมันกลืนพระเรา มัน
กลืนอยางน้ันแหละ ดูซิอยางรถราทุกวันนี ้วัดไหนจะมีมากกวาวัดปาบานตาด ทั้ง ๆ ท่ีหาม
ตลอด ดุตลอดเวลานะเร่ืองรถเร่ืองรา เขาเอามาถวาย เบื้องตนยังไมรับ เราไมรับ เขาให
เลือกเอาอันไหนเขาจะซื้อมาให คันไหนก็ไมเลือก ก็เราไมไดบวชมาหารถยนต น่ีเห็นไหม
ละ เราไมไดมาหารถยนต แตทีนี้กลับมีรถยนตมากกวาใครอีก มันหากมาชองนั้นชองนี ้เรา
ไมเสาะแสวงหามันก็มาชองหนึ่งของมัน เลยสุดทายวัดปาบานตาดมีรถมากกวาทุกวัดเสีย
ดวยนะ  

รถหาลอหกลอมันก็จอดเต็มอยูนั้น เขาเอามาท้ิงใหแลวเขาหนีไปแลว ไปเงียบเลย 
เราบอกไมเอาเทาไรเขาไมฟง เอามาทิ้งไวไปเลย ๆ ตกลงเราก็เก็บเศษเหล็กไวน้ันแหละ 
เต็มวัด รถตูที่มานี้เวลามันมีกี่ตูละ (๔ คันครับ) เราก็ไมหามา แตมันมายังไงก็พิจารณาเอา
ซิ มันก็เปนอยางงั้น เลยเต็มอยูในวัดปาบานตาด แลวจะสอนใครวาไง ก็เจาของก็เต็มอยู
ในน้ัน แลวจะสอนหมูสอนเพื่อนไมใหมีรถไดยังไง มันทับกันอยูในตัวนะ มันบีบบังคับอยู
ในตัว เลยปลอย เลยตามเลย กิเลสมันก็สนุกกลืนละซ ิผูลืมตัวมีเยอะนะ ผูไมลืมตัวทานไม
ลืม มีเทาไรกองเทาภูเขาทานก็ไมหลง ก็รูวาภูเขาไปเสีย รถกองเทาภูเขา กองรถเทาภูเขา
ไปเสีย ทานไมไปยึด ทานรูเทาทันมันทุกอยาง พวกเราน่ีซีมันยึด เปนงาย ๆ มากทีเดียว 

กิเลสนี้ซึมซาบเขาทุกแงทุกมุม ดูกับกิเลสมันไมไดคุนกัน ปบเขาน่ีผานเขามาปบมัน
จะรูทันทีเลย ถาธรรมทันกันแลวรูทันทีๆ ถาไมทันแลวกลืนทันท ี กิเลสเขามากลืนเลย ๆ 
ปากมันวางเวลาเขามา แตทองมันไมวางเวลาออกไป คือเต็มทองเลยมันกินมันกลืน กิเลส
มันกลืนงายนะ เราพิจารณา แลวคอยคืบคลานเขามา เร่ืองกิเลสน้ีหนาแนนเขาทุกวัน เร่ือง
วิจิตรพิสดาร ชวนใหลุมใหหลง ใหเกิดความสนใจ แลวก็คิดอยากไดอยากม ีใชไหมละ ว่ิง
ไปเอาหัวสอดเขาไปมันก็กลืนเอา ๆ  

ถาธรรมแลวเปนหลักธรรมชาติ ไมหลง ไมตื่น ไมขวนขวาย อยูหาแตที่สงบสงัด 
ชําระกิเลสความกังวล ดีดออกไปตรงไหนมองดูปบฆากัน ๆ เพราะกิเลสมันดีดด้ินอยูภาย
ในใจ สติดูใจ ปญญาดูใจ มันก็รูกัน ระงับดับกันไปเรื่อย ๆ สุดทายมันก็หมดไมมีอะไรออก
มาดีด แตนี้มันไมเปนอยางนั้นละซี มันจึงลําบากนะ ออกไปทางฆราวาสดวยแลวมันยิ่งดูไม
ได ฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เครื่องใชไมสอยและเครื่องนุงหมอะไรนี้เต็มไปหมด นุง
หมมาไดสองสามวันมันไมทันสมัยละซิ เห็นอะไรมาความับ คนหน่ึง ๆ เครื่องแตงตัวนี้ 
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โหย เต็มหองนะ มันจะซื้อมาเผาหัวมันอะไรก็ไมทราบ มีไหมหัวพวกเรานะ ซื้อมาอะไรนัก
หนา มาตกแตงขนาดไหนมันก็คนคนเกา จะแตงใหมันเปนอะไรอีก 

ความดิบดีที่เปนมงคลมีอยูในใจแลว สงวนรักษาความดิบความดี ความประหยัด
มัธยัสถไวในใจของเจาของมันก็สงางาม แตงตัวแบบไหน ๆ มันก็สงางามอยูในใจของเรา 
ภายในใจท่ีมีแตความฟุงเฟอเหอเหิม แตงสักเทาไรก็เหมือนแตงตัวใหลิง เราไปหาเคร่ือง
แตงตัวมาใหลิงดูซิ แตงตัวแลวลองดูลิง มันนาดูไหมละ ลิงน้ันโออานะ ไมใชเลนนะ ลอง
ไดแตงตัวใหมันนี่โออานะ คนที่มีนิสัยแบบลิงมันก็อยางนั้น ทานผูมีศีลมีธรรมอยูภายในใจ
ทานดูทานรู ทานไมหลง อะไรจะมาทวมโลกธาตุทานก็ไมหลง รูหมด ความจริงกับความ
ปลอมมันแฝงเขามามากนอยทานรู พวกเรามีแตถือวาเปนของจริงทั้งนั้น 

มันไดหลงแลวอะไรก็ความับ ๆ เลยจริงไปหมด ทีนี้เจาของก็ปลอมทั้งเพอีกแหละ 
ปลอมไปเรื่อย ๆ ไมมีความจริงติดตัวเลย ควรหักหามตัวเองบาง การแตงเนื้อแตงตัวทุก
อยางหรูหราฟูฟาจนเกินเน้ือเกินตัว เราแตงใหสดสวยงดงามใหเปนท่ีนารัก ใหคนอ่ืนเขา
มารัก แตเวลาเขาเกลียดเพราะความหรูหราฟูฟา ความไมรูจักประมาณในกิริยาลิงของเรา
น้ันเราไมรู ตางคนก็แตงตัวแบบลิงมาดวยกัน เลยดูไมได นี่ถาใจเปนลิงแลวทุกสิ่งทุกอยาง
ก็เลอะเทอะไปตาม ๆ กันหมด ควรจะพิจารณาบางเราเปนคนไทย การรักนวลสงวนตัว
เก่ียวกับชาติบานเมือง สงวนเน้ือหนังแหงชาติบานเมืองของเรา ก็คือความมัธยัสถ ความ
พอเหมาะพอดี 

ควรซ้ือไมวาเขาวาเรา ถาเราไมมีจริง ๆ เราก็ซ้ือ แตถาเรามีแลว ในบานในเมือง
ของเรามีก็ซื้อก็ขายกันในบานในเมืองของเรา ไปหาอะไรมาเมืองนอก เอามาก็มากัดตับกัด
ปอดเรา สวนมากเมืองไทยเรามักจะเห็นสิ่งภายนอก นอกบานนอกเมืองเราวาดีกวาเมือง
ไทยของเราหมด เพราะฉะนั้นมันถึงไมมีชองที่จะฟตตัวได เพราะเห็นของนอกดีกวาของใน 
มันก็ดิ้นกับสิ่งภายนอกของนอกไปหมด อะไรถามาจากเมืองนอกดีไปหมด น่ีมันเสียนิสัย 
ของเราเลวไปหมดๆ เห็นเขาดีกวาเรา เราก็ไมมีความรูสึกในตัววาพอจะฟตตัวขึ้น ใหเปน
เน้ือเปนหนัง ใหทันกับเขาบาง ก็ไมมีแกใจละซิ อะไรถาเปนของเมืองนอกแลวดีหมด อันนี้
เลอะเทอะมากนะเมืองไทยเรา พ่ีนองท้ังหลายควรคิดบาง 

เมืองไทยเราเปนเมืองทั้งเมือง เปนประเทศทั้งประเทศ ไมควรที่จะออนแอในการ
รักสงวนสมบัติของชาติไทยเรา ควรซ้ือเราไมวา ไมวาใครแหละ ขอใหมีเหตุผลกลไกควรจะ
ซื้อเถอะ อยาไปซื้อแบบลืมเนื้อลืมตัว อันนี้ซื้อมาเทาไรก็ไมเกิดประโยชนอะไร เพราะเจา
ของเสียไปแลว ไดมาดิบดีเทาไรก็เหมือนเอามาแตงตัวใหศพน่ันแหละ แตงสวยงามเทาไร 
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ๆ ก็แตงใหศพ แตงใหขอนผี มันจะดีอะไร เราไมมีคุณคามีราคาอะไร มันเหมือนกับขอน
ศพ แลวเอามาตกแตงดีขนาดไหนมันก็ไมดีอยูนั้นละ ถาหัวใจไมมีหลักมีเกณฑไมมีอะไรดี
นะ ถาหัวใจมีหลักมีเกณฑนี้ดีหมด  

นุงผาโจงกระเบนปนเขากนเดินไปมันก็สบาย อยางงั้นนะถามีหลักมีเกณฑอยูภาย
ในใจ ไมมีหลักมีเกณฑ อะไรก็พิลึกนะ มองดู อันนี้ไมพูด เร่ืองรูมันรูทันที ๆ เลย ท่ีควรจะ
พูดก็พูดใหพี่นองทั้งหลายฟงบาง ในฐานะเปนครูเปนอาจารยสอนในทางท่ีถูกท่ีดีเพ่ือ
ความแนนหนาม่ันคง และเปนหลักใจตอชาติไทยของเราก็สอน เพื่อใหยึดไปเปนหลักใจ 
ทุกสิ่งทุกอยางเวลาเสาะแสวงหามาก็เพื่อใหเปนเนื้อเปนหนังของชาติไทยจริง ๆ อยาไปหา
เพื่อสังหารชาติไทยของเรา ดวยความฟุงเฟอเหอเหิม ดวยความลืมเน้ือลืมตัว ก็ดีอยูแลว 
น่ีแหละมันเหลิงเจ้ิงตรงน้ีนะชาติไทยของเรา 

เวลานี้ของออกจากโรงงานทั้งนั้น เราผลิตดวยมือของเราไมเปน ของมาจากโรงงาน 
โรงงานหน่ึง ๆ กระจายทั่วประเทศไทย การซื้อการขายก็ยุงละซ ิ โรงงานเขาก็หาอยูหากิน 
หารายได กระจายออกมาขาย เราก็หาเงินไปซ้ือ ซื้อไปซื้อมาเงินเราก็หมด ตางคนตางยุง 
ทั้งโรงงานทั้งผูซื้อยุงไปหมด การพูดทั้งนี้เราไมไดถวงความเจริญของโลก โลกอันน้ีเปนโลก
กิเลส โลกสรางกังหันใหคน ใหมันหมุนตัวคน หาเวลาสงบรมเย็นไมไดนะ มันดีดมันดิ้น 

เราเคยพูดใครไปพิพิธภัณฑหลวงปูมั่นไปดูเอา ขาดขนาดไหน ทานเย็บมา
ปะติดปะตอ ซักแลวซักเลา ใชจนหมดทานถึงทิ้ง ทานไมมีอะไรกังวล มีแตความสุขเย็นใจ
ตลอดไป ไมดีดดิ้น ผูจะถือเปนคติก็เปนแบบเปนฉบับเร่ือยไป ไอแบบฟุงเฟอเหอเหิม 
พิลึก เราพูดจริง ๆ ไมอยากด ูในบริเวณท่ีอยูของเรามันทวมทนเขามาท่ีกุฏิของเรา มันไหล
ทวมทนเขามาๆ จับปาเขาปาก็มีอะไรก็ม ีมันเหลือทนที่จะดู อยางหองน้ําของเรานี่ก็เหมือน
กัน อะไร ๆ ที่เกินพอดีไมใหเอาเขามายุงเลย ปดหนีหมด ใหมีแตหองน้ําชําระลางกันโดย
หลักธรรมชาต ิ ที่พอเหมาะพอดีไมสรางความกังวล ซึ่งเปนเรื่องความลืมตัว ฟุงเฟอเหอ
เหิม อันนั้นก็ตกแตง อันนี้ก็ตกแตง มีแตเร่ืองกังวลวุนวาย หาความสุขไมได 

ใหตกแตงจิตนี้ซิ ถาตกแตงดีแลวมันจะไมดีดไมดิ้น มันก็เปนความสบาย พวกโลก
ท้ังหลาย แมแตพระเราก็ไปตกแตงแตภายนอกนะ ไมไดตกแตงจิตใจซึ่งเปนตัวสําคัญ คือ
ตัวดีดตัวดิ้นไดแกใจ ไมไดตกแตงตรงนี้ แกไขดัดแปลง ตกแตงใหดีงามขึ้นไปเรื่อย ๆ เม่ือ
จิตคอยรอบตัวทุกอยาง ขางนอกก็จะคอยรอบตัวไปเรื่อย ปฏิบัติตอหนาท่ีการงานก็เหมาะ
สมไปเรื่อย ๆ ถาจิตปรับปรุงตัวใหเหมาะสม แตถาไมไดปรับปรุงจิตใจ ดัดแปลงจิตใจ สง
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เสริมจิตใจแลว จะทําเทาไรก็ตามภายนอก มันก็ไมมีความหมายอะไร พาดีดพาดิ้นตาม
เดิม อันนั้นไมด ีอันนี้ไมด ีทั้งคนมีคนจนดีดดิ้นไปตาม ๆ กันหมด หาความสุขเลยไมเจอ 

เด๋ียวน้ีธรรมน้ีจะหมดแลวนะ จะหมดจริง ๆ เราดู โอ ธรรมน้ีจะไมมีเหลือแลวนะ 
ขนาด ๒,๕๐๐ นี้ก็เดนมากแลวเรื่องของกิเลสทวมทับถมธรรม ไปที่ไหนมีแตเรื่องกิเลส 
เร่ืองอรรถเร่ืองธรรมท่ีจะพอเอาตัวรอดไปบางเปนความสงบในวันหน่ึง ๆ สรางจิตใจใหมี
หลักมีเกณฑนี้แทบไมมีแลว มันมีแตการดีดการดิ้น ไมมีฝงมีฝาเต็มหัวใจของโลก ไมวา
โลกเขาโลกเรานะมันเปนเหมือนกัน มันอดวิตกวิจารณไมได ธรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือ
ธรรมของศาสดาองคเอก เหมาะสมมากทีเดียว ถานํามาปฏิบัติจะเหมาะสมตลอด ใครนํา
มาปฏิบัติก็เหมาะสมตลอด วันน้ีพูดเพียงเทาน้ันละ เหน่ือย 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
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