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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 

เมื่อเชาวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
เห็นพี่นองชาวไทยเราฟุงเฟอ 

สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๑๙ เมษา ทองคําที่หลอมแลว ๓๘๗ กิโลคร่ึง 
เทากับ ๓๑ แทงๆ หนึ่งน้ําหนัก ๑๒ กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๓๑ กิโล ๒๐ 
บาท ๗ สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๔๑๘ กโิล ๕๒ บาท 
๙๖ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบไวแลวนั้นเขาดวยกันก็เปนจํานวนทองคํา 
๔๕๖ กิโล ๒๐ บาท ๗ สตางค จาก ๑๑ ตันไปนะ คือ ๑๑ ตันเรามอบเรียบรอยแลว 
เศษจาก ๑๑ ตันมาเปน ๔๕๖ กิโล ๒๐ บาท ๗ สตางค อนันี้ละจะซึมซาบไปเรื่อยๆ 
เพราะเราเปนหวงคลังหลวงมาก คลังหลวงของเราทองคํารูสึกมนีอยมาก ไมสม
ประเทศไทยที่มีพี่นองชาวไทยรวมตั้ง ๖๒-๖๓ ลานคนตอทองคําที่มีนั้นไมสมดุลยกัน 
เพราะฉะนั้นออกมาเราถึงกระจายเรื่อย ไมหยุดนะตั้งแตบัดนั้นมา  
 ประธานธนาคารชาติหรือไง (หองที่หลวงตาเขาไปดูหองมั่นคง) ทานนั้นรูความ
มุงหมายของเรา เพราะวันนั้นเราไปมอบทองคาํและดอลลารดวย จากนั้นก็นิมนตเรา
เขาไปดูในหองเลย บอกวาในหองนี้มีดูไดสองทาน คือใครบาง สมเด็จพระเทพฯกับเรา 
เราก็ดูอยางละเอียดลออ พอออกมาแลวก็ไปถามกันโดยเฉพาะ คืออนันี้ตับปอดของ
ประเทศไทยเปดไมได เขาใจไหมละ จะรูเฉพาะเราเทานั้น ออกมาก็บอกวาทองคําเราน้ี
บกบางอยูมากทีเดียว  

จึงขอใหพี่นองทั่วประเทศไดทราบ วาเวลาน้ีทองคําในคลังหลวงเรายังบก
บางอยูมาก ที่ไดเพิ่มเขานี้ ๑๑ ตันกับเกือบ ๕๐๐ กิโลนะยังไมพอ ยังขาดอยูมาก
ทีเดียว ที่เราเขาไปดูแลวนะ แตขาดเทาไรๆ เราไมบอก ขอใหพยายามตามที่วามัน
ขาดใหมันสมบูรณเร่ือยๆ ขึ้นมาเทานั้นเราพอใจ เราพยายามที่สุดที่จะทําใหชาติไทย
ของเรามีความแนนหนามั่นคงอบอุนทั้งดานธรรมะและดานวัตถุไปตามๆ กัน การอยู
กินใชสอยอยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เมืองไทยเรานี้เปนเมืองฟุงเฟอ  

เราเกิดอยูในทามกลางเมืองไทยรู เพราะเหตุไรเราเกิดในทามกลางเมืองไทย 
เรามหีลักธรรมหลักวินัยเปนขอบังคับตลอดเวลา อะไรจะขาดเหลืออะไรสูงต่ํา มันขัด
ตอหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาอยางไรจะทราบทันทีๆ แลวตัดออกๆ อะไรบกพรอง
เพิ่มเขามีประจํา รักษาศาสนารักษาชาติบานเมืองไปดวยกัน เพราะฉะนั้นจึงมองเห็นพี่
นองชาวไทยเราฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว ไมสมกับวาเปนลูกชาวพุทธเลย บอกให
ชัดเจนอยางน้ีละ  
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ใหไปปรับปรุงตัวเสียใหม ทุกอยางใหมีความรูจักประมาณพอดีติดตัวบาง อยา
ฟุงเฟอเหอเหิมเกินไป เปนภัยตอชาติของเราเอง แตละคนๆ สรางภัยขึ้นมาแกตัวเอง
แลวก็สรางภัยขึ้นมาในชาติของตัวเอง ใชไมไดเลย เรานี้พยายามที่สุดที่จะทําเมืองไทย
ของเราใหแนนหนามั่นคง แตผูที่จะทําลายนี้มันอยูทุกหยอมหญาเลย ดวยความฟุงเฟอ 
ไมใชอะไรนะ เจตนาไมเจตนาก็ตาม ขาดสตางคหนึ่งก็ขาดไป เจตนาไมเจตนาตก
หายไปเทาไรก็หายไปเทานั้น ตองระมัดระวังกันนะ 

เราก็พยายามที่สุดแลวที่ชวยชาติคราวนี้ ทั้งดานศาสนานี้ก็เรียกวาวิทยุเรานี้ออก
ทั่วประเทศไทย ออกเองเปนเองนะ เราไมเคยสนใจ เทศนาวาการเสร็จแลวปลอยเลยๆ 
แตทานเหลานั้นไปตั้งเปนวิทยุรอยกวาสถานีแลวเวลานี้ ทุกภาค เปนแตเพียงมากกบั
นอยตางกัน เปนเอง เราไมไดเกี่ยวของ เทศนจบแลวหายเงียบๆ แลวทานเหลานั้นก็
พอใจที่จะนาํธรรมะนี้เขาไปทางวิทยุ จึงมีตั้งรอยกวาแหงเวลานี้ แลวเปดที่ตรงไหนๆ 
มักจะมีแตเร่ืองธรรมะหลวงตาออกหนาๆ เลย เราก็พอใจ  

ธรรมที่เราแสดงใหพี่นองทั้งหลายฟงเปนที่แนใจจากหัวใจของเราแลว ดวยการ
ปฏิบัติมา ไมบกพรอง เพราะฉะนั้นจึงสอนไดเต็มเม็ดเตม็หนวย ขอใหปฏิบัติเถิด 
ธรรมะจะพาพี่นองทัง้หลายลมจมหลวงตาบัวจะตามไปฟองพระพุทธเจา ใหมันเห็นเสีย
ที นี้มีแตพระพุทธเจาเขกกบาลอยูทุกวันพวกนีน้ะ เห็นหนาเอาแลวปวะแลว วันนี้จาย
ไปเทาไรแลว พอเห็นหนาปบปวะจายไปเทาไรแลววันนี้ เงินยังหาไมไดกูเขามา นั่นละ
เห็นไหมมันเปนอยางน้ัน มันเร็วยิ่งกวาลิงการจับการจายพี่นองชาวไทยเรา มันเปนนิสัย
อยางน้ัน คือเปนเมืองสมบูรณพูนผลมาตั้งแตดัง้เดมิ ทีนี้เวลามีเหตุการณเขามา
เผชิญหนามันแกไมทัน ปรับตัวไมทันก็เสียทาไปได ใหพากันจําเอา 

วัดเปนแบบฉบับในการเก็บหอมรอมริบการเก็บการรักษา ไมใชสุรุยสุรายนะ 
แตวัดอื่นใดเราไมไปสนใจ สําหรับวัดปาบานตาดเปนมาอยางน้ีดั้งเดิม อยูในการ
อารักขาของเรา คอยดูทุกส่ิงทกุอยางอะไรบกพรองไมบกพรอง เหลือเฟออะไรเราดู
ตลอด เราไมไดดูแบบโลกๆ ดูแบบธรรม ใหพอเหมาะพอดีกับธรรม ถามันมากไป
ตรงไหนแจกไปๆ เปนอยางน้ันเรื่อยมา จึงมีประมาณอยูตลอดเวลา สําหรับวัดปาบาน
ตาด ไมไดคยุ เราเปนผูควบคุมทุกอยาง  

การปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย กฎเกณฑของวัดก็เปนไปตามหลักธรรมหลัก
วินัยไมใหคลาดเคลื่อนไปเลย องคไหนไมดีอยางไรอยางนอยเรียกมาเตือน มากกวานั้น
ไลหนีเลย เราไมเหมือนใคร เพราะสอนสอนจริงๆ ไมสอนเลนๆ นะ เราสอนเราก็เปน
อยางน้ัน เอาจริงเอาจังมาก ควรจะตายเอาตาย วาอยางน้ันนะ ทีนี้มาสอนหมูสอนเพื่อน
ก็ทุมลงเตม็กําลังความสามารถ แตมาเหลวๆ ไหลๆ ใหเห็นนี่เราไลหนีเลย ไมใหอยู 
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เพราะสอนเต็มหัวอกแลว แลวยังมาเกงๆ กางๆ ใหเห็นอยูเหรอนี่ กับเจตนาที่สอน
และคําพูดทีส่อนลงไปเตม็เม็ดเต็มหนวยแลวการทําอยางน้ีมันเขากันไดเหรอ ไลหนีเลย 

ไมมีใครอยู เราอยูคนเดียวเรา ในวัดปาบานตาดหลวงตาบัวจะอยูคนเดียว ไมมี
อะไรมายุงกวนใหหนักอกหนักใจ เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ เร่ืองนั้นเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่สอน
เพื่อใหดิบใหดีมันกลับเลวลงไปตอหนาตอตา นี่ละที่ไลพระออกจากวัดเรื่อยๆ ไลเร่ือย
นะ เราไมมีที่วินิจฉัยใครครวญมาก เพราะเราวินิจฉัยใครครวญแลวในธรรมของเราที่
สอนพระเณร สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย และสอนดวยความตั้งอกตัง้ใจ ใหปฏิบัติตามนั้น 
อยามาเหลวไหลโลเลใหเห็น ถามาเห็นอยางน้ีแลวไมได ไลเลย เพราะวินิจฉัยเรียบรอย
แลว  

มันเลอะเทอะไป ศาสนาเวลานี้กําลังเขาขั้นเลอะเทอะนะ พระเณรเรานั่นแหละ
เปนตัวการสําคัญทําลายศาสนาของตนเอง วัดเลยกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรทั้ง
วัดเลยกลายเปนมูตรเปนคูถ เต็มอยูในวัด แตละวัดละวาเปนสวมเปนถานเปนมูตรเปน
คูถเต็มไปหมดใชไดเหรอ วัดเปนสถานที่เคารพบูชาสําหรับผูบําเพ็ญธรรมทั้งหลาย  
บําเพ็ญอยางน้ันนะ อยูในกรอบของศีลของธรรมของวินัยทุกอยาง มองดูงามตา ฟง
แลวงามหู เต็มไปดวยเหตุดวยผลทุกอยาง นั่นนาฟงนะ อนันี้อะไรเกงๆ กางๆ กริิยา
อาการทุกอยางขวางอรรถขวางธรรมไปหมด แลวศาสนาจะเจริญไดอยางไร ก็เราเปน
คนทําลายอยูตลอดเวลาดวยอากัปกริิยาที่แสดงออก ขดัตอศาสนาอยู 

ใหบรรดาพี่นองทั้งหลายไดทราบ เราเปนผูรับผิดชอบในประเทศไทยของเรา 
ใหตางคนตางรักษาตัว รักษาตัวก็เทากับรักษาสวนรวม อยาอีลุยฉุยแฉก อยาฟุงเฟอ
เหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว ตะกี้นี้เอาหลักธรรมหลักวินัยมาสอนใหทานทั้งหลายไดทราบ 
หลักศาสนาเปนหลักที่เหมาะสมทุกอยาง ออกมาจากสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจาตรัส
ไวชอบแลวทุกอยาง ปฏิบัติตามนั้นจะไมมีผิดมพีลาด แตถาออกจากนัน้แลวเลอะเทอะ 
ทั้งนั้นแหละ จึงไดสอนไมใหเลอะเทอะ ใหเขาอยูในกรอบของศีลของธรรมจะพอดพูอ
ชมนะ เอาแคนี้  

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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