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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

อยาฟุมเฟอย 
กอนจังหัน 

 อาหารวัดปาบานตาดถาอยูในภูเขาแลวภูเขาแหลกหมด เพราะรสอาหารมัน
เหยียบธรรม ภาวนาไมเปนทาวัดปาบานตาด ใครอยากตายใหฉันมากๆ นะพระ 
พระพุทธเจา-สาวกทั้งหลายทานขาดแคลนๆ ทานเขียมๆ ทานดัดทานเองนะ พวกเรา
จะใหอะไรดดั ใหอาหารดัด กินแลวก็นอนเหมือนหมูเทานั้นแหละ มีพระทานพูดตลก
นาฟงนะ วันไหนเราไมอยู เราไปฉันนอกวัดอยางนี้ เอา วันนี้ฉันใหอิ่มพวกเรา ทานไม
อยู คงระวังทา พอเห็นทางนี้ออกไปแลว เอา ฉันใหเต็มที่นะพวกเรา วันนี้ทานไมอยู 
ขบขันดี  

เอาใหเต็มที่ก็เอาเถอะ เราอยูเราก็ทองเรา ทองใครทองเรา เอาใหเต็มที่ ขี้แตก
กับที่ฉันก็ได ถาไมเขียมพุงเจาของ ฉันใหอิ่มพวกเราวันนี้ทานไมอยูแลววันนี้ ทานพูด
ตลก คือระวังตลอด ทนีี้ความระวังมันเปนธรรมใชไหมละ ผูปกครองก็ดูทกุอยางเปน
ธรรม ผูปฏิบัติตามก็คอยระวังเน้ือระวังตัวตลอด นานๆ ก็โผลมาทีหนึ่ง เอาใหอิ่มนะ
วันนี้ทานไมอยู เอาใหอิ่มนะวันนี้ ทานอยูก็ตามเถอะ ฟาดลงไปพุงแตกเราไมวา แตพุง
ในตลาดไมมีขายนะ ถาอยากจมใหกินใหมาก ไมมีขายละ พงุอะไหลไมม ีใหพร  

หลังจังหัน 
ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๖๓๗ กิโลครึ่ง หรือ ๑๑ ตัน ๖๓๗ กิโล

ครึ่ง หลังจากมอบแลวไดทองคําประเภทน้ําไหลซึมเพิ่มเขาอกี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภา เปน
ทองคํา ๓๙ กิโล ๔๙ บาท ๒ สตางค รวมทองคําทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบ
เปน ๑๑,๖๗๗ กิโล ๑๖ บาท ๑๓ สตางค พีน่องชาวไทยเราขวนขวายสมบัติเขาคลัง
หลวง ไดไมนอยนะ ตั้ง ๑๑,๖๗๗ กิโล ๑๖ บาท ๑๓ สตางค ทองคําเขาคลังหลวง 
เหลืองอรามอยูในคลังหลวง ใครหาไดที่ไหน กม็แีตพวกพี่นองทัง้หลายเรานี่หามาไดตั้ง 
๑๑,๖๗๗ กโิล ๑๖ บาท ๑๓ สตางค ไมใชนอยๆ นะทองคํา ๑๑,๖๗๗ กโิล ๑๖ บาท 
๑๓ สตางค 

ทองคํานี้ไมใชวาไมมีอยูตามบุคคลในบานในเรือนใดๆ แตไมมีผูนาํ จะวา
ตระหนี่ถี่เหนียวก็ไมใช ไมมีผูนํา เมื่อมีผูนําแลวก็มีชองทางออก คนนั้นก็ออก คนนี้ก็
ออก อยางทองคําที่เราเขาคลังหลวงนี้ตั้ง ๑๑,๖๗๗ กิโล นี่ออกมาจากพี่นองทัง้หลาย 
แตกอนมอียูนานแลวนะ แตเมื่อมีชองทางที่จะออกไดก็มีผูนํา นี่ก็ออกไดถึง ๑๑,๖๗๗ 
กิโล ๑๖ บาท ๑๓ สตางค ไดเยอะ ทองคําเขาคลังหลวงเรา  
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ดอลลาร ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา ดอลลารไดเทานั้นละ คงไมไดอีกดอลลาร เพราะ
ความจําเปนของเมอืงไทยเราที่เกี่ยวกับการเงินการทองมีมากตลอด มอียูทั่วประเทศ 
เฉพาะเงินไทยไมพอ ดอลลารมีเทาไรก็ดึงออกมาชวยเงินไทย เพราะฉะนั้นดอลลารจึง
เขาคลังหลวงไมไดเดี๋ยวนี้ เขาไดแตตนเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนดอลลเทานั้น จากนั้น
ไมไดเขานะ ออกชวยเงนิไทย เงนิไทยออกชวยโลก การชวยโลกไมมีประมาณ แลวแต
ความจําเปนมาแงใดๆ ติดตอกันดวยเหตุดวยผลสมควรที่จะชวยเหลือกันขนาดไหนก็
แยกออกไปชวยเหลือตามเหตุผลกลไก หรือความจําเปนอํานวย  

เพราะฉะนั้นเงินที่มีเทาไรพี่นองทั้งหลายบริจาคมานี้จึงไมมีเหลือละ เราเอาออก
อยางน้ีแหละ เอาออกตามความจําเปน จําเปนที่ไหนๆ ก็ชวยกันไปๆ อฺญมฺญํ 
อาศัยซึ่งกันและกัน อยูลําพังคนเดียวไมมีความหมาย ไปนอนอยูกองเงินลานก็ไมมี
ความหมาย มันมีความหมายอยูกับเพื่อนฝูง มนี้ําใจตอกันชุมเย็น แมที่สุดไปไมพนไอ
ตูบใชไหมละ ไมมีใครก็เอาไอตูบเปนเพื่อน คนเราเปนสัตวขี้ขลาดอยูคนเดียวไมได แม
ที่สุดตองเอาไอตูบมาเปนเพื่อน ก็เปนอยางน้ันละ 

เพราะฉะนั้นจึงใหเห็นใจซึ่งกันและกนั ความอาศัยซึ่งกันและกันมีน้ําหนักเทากัน
หมด ไมวาแตผูใหญผูนอยอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเลย มีอะไรๆ กต็องชวยเหลือกัน 
ขาวเราก็ไดไมนอยเห็นไหมละ ไดเทาไรกระสอบนะ (๗,๕๐๐ กระสอบ) ดูเหมือน
มากกวาปกลายนะ ปกลายดูวา ๕,๐๐๐ ปนี้ขึ้นถึง ๗,๐๐๐ เขียนไวแลวลืม เขียนไวทุกป 
ปไหนขาวเหนียวไดเทาไรๆ ขาวเปลือกไดเทาไรจดไวๆ เราก็ลืมเสีย แตปนี้รูสึกจะ
มากกวาทุกป เราพยายามที่สุดละทีจ่ะชวยหนุนสวนรวม เขาหาสวนรวมๆ ปลีกยอยที่
ไหนใหไหลเขามาหาสวนใหญ สวนใหญถาเรามีเงินกอนกพ็ออยูพอเปนพอไป  

นั่นเห็นไหมเขาเขียนไวที่นั่น พระเจาแผนดินรัชกาลที่ ๑ ที่ ๒ ที ่๓ เราอานดู 
ทานขวนขวายแทบเปนแทบตาย ไมอยางน้ันเมืองไทยเราจะถูกเขายึด จะตองไถถอน
เงิน ตั้งแตในวงศกษัตรยิลงมาออกหาพี่นองชาวไทยเรา ตางคนตางเฉล่ียเผื่อแผกัน เขา
กําหนดเทานั้นชั่วโมงเทานี้ชั่วโมงเลยแลวเขาจะยึด ก็ตองว่ิงเตนขวนขวายกัน อยูที่หนา
ศาลาเราไปอานดู รอดตัวไดก็เพราะความเสียสละสวนยอยเพื่อรักษาสวนใหญเอาไว 
เชนประเทศชาติเปนสวนใหญ เงินทองขาวของทีม่อียูกับแตละคนๆ เปนสวนยอย และ
รวมกันเขาไปไถถอนบานเมืองของตนออกมา ไมอยางนั้นไอฝร่ังไอจมูกโดงมันจะไป
กลืนกินหมดเขาใจไหมละ ตองเอาเงนิยัดจมูกมัน มันก็หงายไปเราก็รอดตัวมา เขาใจ
ไหมละ อยางน้ันนะ  

นั่นนะอาน เราไมไดอานเฉยๆ ทําอะไร อานอะไรอานจริงๆ หาเหตุหาผล อยาง
รัชกาลที่เทาไรในหนาศาลา ทานไถถอนชาติของเรามาไดๆ นั่น สมทานเปนพอแมของ
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แผนดิน ไมอยางน้ันตาย ไอหร่ังมันเอาไปสะแตกหมด แลวเอามาจนไดกลับคืนมาจน
ได นี่ติดฟาดออกทั่วประเทศ เวลามันจะกินจะกลืนประเทศไทยเราไมเห็นวาอะไร มันก็
ไดเร่ืองมา เราถึงไดเขียนมา เราเอาเรื่องออกมาอานจะเปนอะไรไป  

การอยูการกินใชสอยของเมืองไทยเราอยาฟุงเฟอนะ ฟงใหดทีุกคนเมืองไทยเรา 
เราก็เกิดอยูในทามกลางของเมืองไทย ทราบเรื่องราวของปูยาตายายของเรามาโดย
ลําดับลําดา ทานไมฟุงเฟอเหอเหิม แตคนมีนอย สมบัติส่ิงของเงินทองการจับจายมันก็
มีมาก ก็กนิอยางฟุมเฟอยๆ กินจนกลายเปนเรื่องลืมเนื้อลืมตัวไป จนกระทั่งมาถงึ
ลูกหลานไทยเรานี้ ทีนี้เหตุการณมันเปล่ียนแปลงปรับตัวไมทัน เอาความฟุงเฟอเหอ
เหิมมาใชแบบสุรุยสุรายใชไมไดนะ ในปจจุบันนี้ตองมกีารเขียมๆ การประหยัดมัธยัสถ 
ไมอยางน้ันไมทันกัน 

ธรรมพระพุทธเจาชมเชยมาทุกพระองคนะ ไอเร่ืองความฟุงเฟอเหอเหิมทรง
ตําหนิเอามากมาย ไมวาพระพุทธเจาพระองคใดตําหนิทั้งน้ันแหละ ความรูจักประมาณ 
อปฺปจฺฉตา ความมักนอย อยาเสือกไปมีเมียนอย อยางการตูนเขาเขียนไว มันเขียนติด
ไวสายระโยงระยางลงมาจากศาลพระภูมิ ระโยงระยางมานี้ ไอนี้มันก็ไปจดุธูปเทียนไหว
ศาลพระภูมิ เฮย มันทุกขอะไรหลาน โอย เปนทุกขปู เปนทุกขเพราะอะไรละ ก็เปน
ทุกขเพราะปฏิบัติตามปูนั่นแหละ ปูสอนวาอยางไรแลวเราไปปฏิบัติอยางไร ปูสอนวา
ใหมีความมักนอย แลวเปนอยางไรมนัถึงเปนทุกขละ ไปมีเมยีนอย ปูก็เลยหมดทา มี
แตเสียง เฮอ อยูขางบน เฮอ เทานั้นเอง มันดื้อไมเขาเร่ืองน่ี วาไดแตเฮอเทานั้น เปน
ความตลกเหมือนกัน การตูนมันตองเขียนตลกไวทุกแหง 

ใหมีความประหยัดนะ ธรรมสอนโลกมานานแลว สอนโลกก็โลกมนุษยเรา สอน
มนุษยไมไดจะสอนอะไร สอนหมาเหรอ หมา ๘ ตัว ๙ ตัว ตัง้ ๒๐ ตัวอยูในวัดปาบาน
ตาด หมาทานยังตองสอนมันนะ ตัวไหนรังแกกันเสียงฮื่อๆ ฮาๆ ไมเรียวใสตูมเปดเลย
นะ พอขูเขาฮานี้ตองว่ิงหนี ไมวิ่งไมเรียวลงหลัง นั่นทานสอนหมา จนกระทั่งขูกันไมได 
ตัวไหนขูตัวไหนไมเรียวลงเลยๆ เล้ียงมาดวยกัน นิ้วของเรานี้มีกี่นิ้วเขาไมไดทะเลาะกนั 
นิ้วมือนิ้วเทามีเทาไรอยูกนัเปนสุขสมบูรณแบบดวยกัน อวัยวะทุกสวนตางมีคุณคา
เหมือนกันหมด  

อันนี้หมาก็เล้ียงไวสําหรับเปนคุณประโยชนเหาบานเหาเรือน แลวมาเหากันแลว
กัดกันใชไมได ไมเรียวลงเสียตูมเขาใจไหม พอมันเหอเขานี้มันวิ่งเลยนะ มันรู หมาวัดนี้
รูกัน หมาก็ยังสอนได ทําไมสอนคนไมได หมาในวัดนี้ตัวไหนมันรังแกหมูเพื่อนเหอๆ 
ไมเรียวลงเดี๋ยวนั้น พอเหอๆ สองเปร๊ียะเปดเลย ตั้งแตนั้นพอเหอหาทางออก ไมเรียว
จะลง เขาใจไหม นั่นทานสอนหมาทาน เอาจริงเอาจังมากนะ เลนกันอยูดีๆ  เวลาไปเหอ
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เขาไมเรียวลงไมปรานี ไมปรานีเลย ไมเรียวลงปวะวิ่งเลย เวลาเลนก็เลนกันดีๆ แตเวลา
ไปเหอใสเขา เลยหยิ่งซิเห็นวาทานเลนกับเรา หยิ่งใสเขา บทเวลาไมเรียวลงไมเห็นหยิ่ง 
วิ่งปาราบไปเลย ฟงซิ ทานสอนหมาก็เปนอยางน้ัน แลวสอนคนไมไดหมดทานะ ถาเปน
ครูบาอาจารยอยางอยูศาลานี่ หลวงตาบัวอาภัพมากสอนใครๆ ก็ไมได ก็เพราะตัวมัน
ดื้อละทาถงึสอนคนอื่นไมได 

ใหมีการประหยัดมัธยัสถนะ อยาฟุงเฟอเหอเหิม บานเมืองไมเหมือนแตกอน
แตเกา คนมีมากเรื่องราวทั้งหลายก็มีมาก การอยูการกินทุกส่ิงทุกอยางตองแยงตองชงิ
กันไมเชนนั้นตาย  หากินไมทันเขาตาย ตองใชสติปญญา การอยูการกินใชสอยทุกส่ิง
ทุกอยาง อยาฟุมเฟอย ฟุงเฟอเหอเหิมไปเลยใชไมได ตองรูจักประหยัดมัธยสัถ พออยู
พอกินเทานั้นแหละ กินลงไปพอปากพอทองแลวพอ จะกินฟุงเฟอเหอเหิมอะไรนักหนา 
เทศนเทานั้นละวันนี้ 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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