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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ทุกสิ่งทุกอยางมีราคาไปจากใจ 
 เราพยายามเก็บหอมรอมริบสมบัติที่สําคัญๆ เขาหัวใจของชาตินั่นนะ ใครคิด
หรือไมคิดไมทราบนะ เราบวชเปนพระไมนาจะมาสนใจกับสิ่งเหลานี้ก็ไดสนใจเห็นไหม
ละ กินกันนอนกันใชกันไปสุรุยสุราย ไมรูจักประมาณ เลอะเทอะ จมเมืองไทย (ทองคํา
วันนี้ได ๕ บาท ๗๖ สตางค) ดูเมืองไทยเรานี้เมืองเลอะเทอะบอกชัดๆ เลย เหตุที่จะวา
เมืองเลอะเทอะไดคอืเปนเมืองพทุธศาสนา ถาไมใชพุทธศาสนาก็ปลอยตามเรื่องไม
เปนไร แตนี่เปนเมืองพุทธศาสนาควรจะมีขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑ การอยูการกิน
การใชสอยควรรูจักประมาณ นี่มันไมรู เลอะๆ เทอะๆ แมแตพระในวัดก็ไมรูจะใหวา
อะไรอกี แลวจะไปสอนใครละ เจาของก็เลอะๆ เทอะๆ  
 จิตใจมันต่ําเปนอยางน้ันละดูเอา ทีพู่ดเหลานี้ไมใชอะไร เพราะจิตใจต่ําลงๆ 
ตอไปก็ต่ําทราม อะไรก็เลอะเทอะไปหมด ไมมขีอบมีเขต ทกุส่ิงทกุอยางตองมีขอบมี
เขตมีหลักมีเกณฑถึงจะนาดูนาชมนาใชนาสอย อยูกินอะไรใหมีขอบเขต เดี๋ยวนี้มัน
เลอะเทอะไปหมดแลว แหม จิตใจมนุษยเราทําไมเปนอยางนั้น ยิ่งต่ําลงๆ ส่ิงที่จะฉุด
ลากใหต่ําลงก็ไมใชอะไร ก็กิเลสมันอยูกับหัวใจนั้นนะ มันกดหัวใจใหต่ําลงๆ สุดทายก็
จม หมดราคาคนทั้งคน 
 ถาใจหมดราคาแลวอยาเขาใจวาส่ิงทั้งหลายเหลานั้นจะมีราคานะ ทุกส่ิงทกุอยาง
มีราคาไปจากใจ มีคาไปจากใจ ไมไดออกไปจากไหน ออกจากใจ ทีนี้ใจต่ําแลวก็หมอบ
ไปกับสิ่งเหลานั้น หมอบไปเรื่อยๆ ซิ ถาใจสูงดีดขึ้น ทุกส่ิงทกุอยางจะดขีึน้ตามๆ กัน  
 (ปรารภถึงคุณสมบัติของลูกศิษยผูหนึ่ง) สมทุกอยางน่ันแหละ สมบัติภายนอก
สมบัติภายในสมเหตุสมผลทุกอยาง ไมใชคนตระหนี่ถี่เหนียว คนกวางขวางมากนะ ถงึ
ไหนถึงกันๆ เลย พอวาเราจะทําอะไร มาแลว จะชวยแลวๆ เดี๋ยวนา ไดตีขอมอืไว ไม
วาอะไรปุบปบเขามาแลว มาชวย เชนอยางขาวเปนตน ไปทําบุญที่ไหนปุบปบมาแลว 
ไดตีขอมอืไว ใสปวะก็ตมูเลยๆ นี่มันก็บงบอกเห็นไหมละ ความกวางความขวาง เปด
แคบ ออกไดนอย เขาไดนอย เปดกวางเทาไรยิ่งเขาไดมาก ออกไดมาก เขาไดมาก 

ทีนี้ตัดบทกนัเลยไมตองใหมันออก ปดกึก๊ มันกเ็ลยไมเขา  เขาใจไหมละ ความ
ตระหนี่ถี่เหนียวมีแตกักกันเอาไว กวานที่อื่นเขามา มันไมไดเขาซีที่นี่ สายทางเขาไมมี 
เพราะไมมีสายทางออกไปหาของเขามาเขา เปนอยางน้ัน จึงวาเปดแคบออกไดนอย เขา
ไดนอย เปดกวางออกไดมาก เขาไดมาก เอา ปดเสียเลยไมใหมันออก มันเลยไมเขา 
แนะเปนอยางนั้นนะ 
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เร่ืองคําสอนของพระพุทธเจานี้ใครอยาฝนนะ ที่เหาว็อกๆ แว็กๆ ปากอมขี้เหา 
ธรรม มีแตพวกจมพวกจืดพวกจาง พวกหมดราค่ําราคา ไมมีราคานะปากประเภทนี้
ปากอมขี้ ขีโ้ลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ไดเทาไรไมพอๆ เรียกวาขี้โลภ ปากอมธรรมอยาง
พระพุทธเจา เปดออกตรงไหนนี้เย็นไปหมดโลกธาตุ ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมาในสาม
แดนโลกธาตุนี้ ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมาถึงมนุษยมนา สัตวทั้งหลาย เมตตาสงสาร
ทั่วถึงกันไปหมด ใหความสุขความเจริญความรมเย็นตามๆ กันไปหมด มนัตางกัน 
 พอพดูอยางนี้เราเลยระลึกได เราจับนะไปอยูกบัพอแมครูจารย จับทุกกิทุกกี
เลย ไมใหเร่ียราดไปไดเลยกับหลวงปูมั่น พอแมครูจารยมั่น ไปอยูกับทาน จับตรงไหน
ไมผิด อูย ปากของทาน คําพูดของทานเด็ดขาดจริงๆ เปนฤทธิ์เปนเดชเอามากทีเดียว 
เราไปอยูทีแรกตอนนั้นกาํลังสงครามโลก ผาอะไรๆ จะนุงจะหมก็ไมมี อดอยากขาด
แคลน ทางสกลเขาเอาไปถวายกอนหนานั้น มาทานก็แจกพระแจกเณร  

สุดทายเอาไวถวายทาน ทานก็ไปเอาออกมา มันไมครบจะทําอยางไร นี้เอาไปไว
สําหรับพอแมครูจารยใช บุญมีมันจะไดใช ไมใหมันไมไดละ ทานวาอยางนี้ เราจับปุบ
เลย บุญมีมันจะได นี่เราทําบุญมันจะได ไมทํามนัไมได ตอนเชาจังหันแลว เราไมลืม 
ไปอยูใหมๆ เราสังเกต ๕ โมงเย็นไปแลว ผาอาบน้ําผาอะไรนี้ โถ บทเวลาจะได บุญมี
มันจะเกิด ทานวา เราทําบุญนี่นะ ทานวาอยางน้ี ตอน ๕ โมงเย็น เขาขนผาอาบน้ําไป
จากสกลนครไมทราบวาเทาไร ทีนี้จะใชสักกี่รอยองคละ เห็นไหมละ 

เห็นชัดๆ อยางน้ีละ ตอนเชาทานไปเอาของทานออกมาแจกไมพอ สุดทายก็เลย
กองพะเนิน แนะนี้อันหนึ่ง ปากเปนฤทธิ์เปนเดช คืออํานาจแหงการกุศลอยูในนั้นหมด 
ทานสั่งสมกุศลผลทานมาเต็มหัวใจ พอเปดออกปบมันไหลออก เปดปบไหลเขาเลย ที
นี้ไปอยูนาสีนวล ตอนจะบิณฑบาตทานครองผา ตางคนตางครองผาไป เออน่ี กําลังผา
อดอยาก พระที่นุงผากําลังจะเห็นหํา วาอยางน้ันนะ ทานพูดแบบสบาย ทานไมมีอะไร
กับใคร ผากําลังอดอยาก จะตัดสบงจวีรก็ไมมี เดีย๋วนี้มนัอดอยาก มองดพูระก็กําลังจะ
เห็นหําผาขาด ทานมองไปเห็นผาของพระขาด 

เอา บุญมีมันจะเกิด สุดทายทานลงวา เอาบุญมีมันจะเกิด เราก็จับไวเลย มัน
บันดลบันดาลยังไงกไ็มรูนะ ผาหนารานไมมีแตกอน ถามีก็มหีลังรานเขาขายแพงๆ พูด
ตอนเชาวันนี้ ตอนบายวันพรุงนี้ก็มาผา ผาไมนะ ผาหลังตลาด อยางน้ันละ พอดีก็เปน
ครูบาอาจารยที่สนิทสนมกัน ทานอาจารยอุน ทานอยูอากาศอํานวย ทานเปนคนเอาไป
เอง ผาไมนะ ผาไมอยางดี พอไป นั่นมาแลวเห็นไหมละบุญ ทานวา พอไดโอกาสก็ไป
ถามทาน เร่ืองราวเปนยังไงถึงไดผาอยางน้ีมา ผาอยางน้ีมันไมมีคางตลาดทุกวันนี้นะ  
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ทานบอกวาตอนเชาวานนี้เดินจงกรมอยู มันเปนอยางไรมันไมคิดอะไร มันคิด
ตั้งแตเร่ืองผาอยากจะไดผาไปถวายหลวงปูมั่น เวลานี้ผากําลังอดอยาก ทานอาจจะขาด
เขินก็ได ไปหาตามตลาด ไปคนเอาไดหลังรานเขา นั่นละผาไมนั่นนะสวยงามมาก ไดไม
เดียวแตไมใหญนะ ทานเอาไป เราถามทาน เวลาของทานที่มันดลบันดาลจิตกับเวลา
ทานพูดมันไลเล่ียกันเลย พอตอนเชาบิณฑบาตทานพูด พอทานฉันจังหันแลวทานเดิน
จงกรม ทานวาอยางน้ัน จิตใจมันเปนยังไงมันหมุนติ้วๆ อยากจะหาผาไปทานใหทาน 
เลยไปหาดูตามตลาดมันก็ไมม ี ไปเที่ยวกระซิบกระซาบหา จะเอาไปถวายพระนะ วา
อยางน้ันอยางน้ี เขาเลยเอามาใหอยูหลังราน 

นั่นละไดอันนี้ละมา ตรงกันเปงเลย เปนอยางไรเทวดามาดลบันดาล อํานาจ
กุศลศีลทานของทาน พอพูดเราจับตลอดนะกับพอแมครูจารย เรียกวาไปศึกษาจริงๆ 
เราไมไดตําหนิเจาของแหละ เร่ืองการศึกษานี้จะจบัตลอดเลยเรื่องของทาน ความ
เคลื่อนไหวของทานเปนยังไงๆ เรียกวาจอมปราชญในสมัยปจจุบัน คือหลวงปูมั่นเรา 
ทานแย็บออกตรงไหนนี้มีเหตุมีผลทุกอยางๆ  

นี่พูดเรื่องผาที่ทานอาจายอุนทานใจรอน เดินจงกรมมาวาจะพัก พกัไมได ทาน
วาอยางน้ัน ตองว่ิงเขาไปในตลาดเขา ไปหารานไหนก็ไมมีๆ  ไปเที่ยวกระซิบกระซาบ
เอา เขาเลยเอามาให ผาหลังราน เขาเก็บไวลึกๆ หลังราน เขาไมเอาออกมา ไดอันนั้น
ละมา ตรงกบัเวลาที่ตอนเชาทานฉันเสร็จแลวทานก็บันดลบันดาลทางนูนนะ เลยไดมา
ตัดผาสังฆาฎิใหพระ ไดแลวที่นี่ เราก็ไมลืมอยางนั้นแหละ ทานพูดอะไรเปนอยางน้ัน 

ฤทธิ์เดชของบุญของกุศลศีลทานที่อยูในใจนั้น เวลาจะแสดงนี้ออกทันที ออกๆ 
เปนอยางน้ัน ถาไมมอีันนั้นทํายังไงมนัก็ไมได มนัขึ้นอยูกับบุญกับกรรม เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจารับสั่งอะไรแลวใครอยาฝนนะ ไมมีสอง ทานลงไดรับสั่งอะไรแลวไมมีสอง 
สวากขาตธรรมคือตรัสไวชอบแลว ไมมีที่จะซอมแซมตรงนั้น บกพรองตรงนี้ ขาดเขิน
ไมมี เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบถูกตองทกุอยางเลย 

ใครอยาไปฝนนะ บาปมี บุญมี นรก-สวรรคมี อยานะ จอมปราชญก็คือศาสดา
องคเอก เห็นแลวรูแลวถึงไดนํามาแสดงๆ แสดงดวยความถูกตองๆ ไมบกพรองส่ิงใด
ทั้งนั้น นั่นละคําพูดของทานผูมีญาณหยั่งทราบ อํานาจวาสนาความเปนศาสดาลนโลก
ลนสงสาร ความรูอะไรรูหมด เปนอยางน้ันละ  

วันนี้หวัดคอยยังชั่วหนอย หันหนาคุยกับใครก็ไมไดตอนเปนหวัด กลัวหวัดจะ
ไปติดคน หันหนาพูดกับเขาก็กลัวไอนี้มันจะออกไปติดผูติดคน เปนจริงๆ นะหวัด มัน
มีเชื้อของมันหวัด หันหนาคุยกับใครก็ไมได ตองไดระวัง กลัวเขาจะติดหวัดเรา 
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วันนี้คนก็เต็มอีกเหมือนกัน เต็มทุกวันๆ วัดนี้เต็มทุกวัน ยิง่หนาแนนขึ้นทุกวัน 
เราจวนจะตายเทาไรก็ยิ่งหวงโลกหนักเขาๆ เพราะจิตใจโลกต่ําทรามมากเวลานี้ เฉพาะ
อยางยิ่งจิตใจเมืองไทยชาวพุทธเรา ชาวพุทธนี่ละติดเขาไปตรงไหนมันเหมือนผาขาว 
ถูกอะไรเปอนเร็วที่สุดๆ ชาวพุทธเรานี้เลอะเทอะ แนะ มันเปอนเร็วที่สุด  ถาไมมี
ศาสนาก็เปนอยางหนึ่ง เชนหลังหมีดําเทาไรก็เอา ใสอะไรก็ใสเถอะหลงัหมีมันดําอยู
อยางน้ัน ถาผาขาวไมไดนะ ติดปบมองเห็นแลวๆ ชาวพุทธเปนชาวที่มีศีลมีธรรม ควร
จะไดปฏิบัตตินเปน รักษาผาขาวไวใหดีอยาใหมันสกปรก ใชไมไดนะ 

ความสกปรกนี้มาจากใจ ใจไมเอาไหน ใจไมมีขอบมีเขต ไมมหีลักมีเกณฑ อะไร
ก็เลอะเทอะไปหมด ถาใจมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑแลวจะเรียบรอยทุกอยางๆ ทานเอา
ธรรมอันนี้ละมาสอนโลกใหพอไดเปนมนุษยชาวพุทธเราติดตัวอยูบาง เลอะๆ เทอะๆ 
นี่ยกใหเมืองไทยเรา เราก็เปนชาวพุทธเหมือนกัน เราผูสอนนี้ก็เอาธรรมของ
พระพุทธเจามาสอน เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธก็จริง แตเปนเมืองเลอะเทอะ ควาได
ควาเอาๆ อะไรมาควาหมดๆ นักซื้อนักจายไมมีใครเกินเมืองไทยเรา อะไรๆ ความับๆ 
คือเมืองไทย ตรงนี้เลวเมืองไทย ไมสมชื่อสมนามวาเปนลูกชาวพุทธ มันเปนเมือง
จับจาย เมืองสุรุยสุราย เมืองไมมีขอบเขต 

ทีนี้ลูกหลานก็เอาจากพอจากแมไป ก็เลอะเทอะไปตามๆ กนัหมด ไมมีกฎมี
เกณฑ เห็นไหมละเราชี้ใหดูผาพระ ทั้งปะทั้งชุนเหมือนเสือโครงเสือดาว ทานมานั่งเรา
จับใจนะเรามองเห็น ไดชี้ใหทุกคนด ูนั่นดูซินะพระองคนั้น นั่นละพระที่มีคุณคามากใน
ใจของทาน เครื่องหมายนี้มาจากศาสดา เก็บผาตกที่ไหนบังสุกุลเอามาเย็บปะติดปะตอ
เปนสบงจีวรสังฆาฏิ พระพุทธเจาไมไดสอนใหคนสุรุยสรุายนะ ถาพูดถงึอติเรกลาภมาก
ใครจะเกินศาสดาเอก แตเวลาปฏิบัติเหมือนคนขอทาน แสดงตัวเปนคนจนตลอดเวลา
คือศาสดาองคเอก 

พวกเรานี้พวกทุคตะเขญ็ใจแสดงตัวเปนเศรษฐี มันพองตัวขึน้มาอึ่งอาง ศาสดา
องคเอกเลยยอบตัว ยอบตัวลงไปเทาไรยิ่งใหญยิ่งโต มันตางกัน มันอยูกบัใจนะไมอยู
กับอะไร ถาใจพาฟุงเฟอเหอเหิมอะไรก็ไมมีคา มอีะไรมากขนาดไหนก็ตามเถอะ ถาลง
ใจเสียเสียอยางเดียว ใจฟุงเฟอเหอเหิม ใจไมมขีอบเขต เกบ็รักษาสิ่งของ สมบัติเงนิ
ทองอะไรไวไมอยูแหละ สุรุยสุราย ลูกหลานก็ยึดเอาไป เปนความเสียหายไปตามๆ กัน 
ใหมีความประหยัดมัธยัสถบางนะ มันเลอะๆ เทอะๆ เหลือเกิน 

การนุงหมใชสอยเมืองไทยเราฟุงเฟอเหลือประมาณ พิลึกพิล่ันคือเมืองไทยเรา 
ไมมีอะไรโกยิ่งกวาเมืองไทย ตัวเทาลิงแตมองดูแลวแตงตัวทาวสักกะเทวราชสูไมได อนั
นี้ก็ไปเขากับผูใหญจูมนั่นแหละ ผูใหญจูม บานหวยทราย มันเขากันได คือเพื่อนของ



 ๕

ผูใหญจูมจมูกบ้ี เวลาพูด ผูใหญจูมเวลาแตงตัวขาหลวงสูไมได แตเวลาเขียนหนังสือ
เหมือนไกเขีย่ อันนี้ก็แบบเดียวกัน แตงตัวนี้ขาหลวงสูไมได พวกขาหลวงน้ีหมอบ พวก
เราแตงตัวขาหลวงสูไมได แตความประพฤตินั้นเหมือนไกเขีย่ พวกนี้เหมือนพวกไกเขี่ย 
เร่ืองไปสัมผสัมันก็เขากันได พวกไกเขี่ยพวกเรานี่ ฟุงเฟอเหอเหิมเปนบาไปเลย 

ใหเอาหลักธรรมของพระพุทธเจาไปปฏิบัตินะ ไมงัน้จะเลอะเทอะไปหมด 
หลักธรรมเปนสําคัญมาก หลักธรรมเขาสูหลักใจ ใจไดรับการศึกษาอบรมมาแลวไป
ปฏิบัติดัดแปลงตนเองกเ็ปนคนดี อะไรไมควรจายไมจาย ไมควรซื้อไมซื้อ ไมควรหาไม
หา เอาความพอดีความรูจักประมาณ ของมีมากก็ไมเอามาก ใชแตพอประมาณก็ไม
ฟุงเฟอเหอเหิม ไมรบกวนใหเปนความทุกขความกระวนกระวายในการเสาะแสวงหา
นั้นหานี้ไมหยุดไมถอย แลวก็จมไปๆ ทุกวันใชไมไดนะ ใหพากนัรักษาบาง 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอด อปฺปจฺตา ความมักนอย ไมมีใครเกิน
ศาสนา ความสันโดษตามความมีอยู ไมทุรนทุรายวุนวายหานั้นหานี้ไมมีอะไรเกิน
ศาสนา มหิจฺฉตา ความมักมากอยางนี้ไมมีในศาสนา ตัดออกหมดเลย เพราะอันนี้กวน
ใหคนไดรับกองทุกข กินไมพอใชไมพอ อะไรไมพอทัง้น้ัน ถาลงกิเลสตัณหาตัว
ทะเยอทะยานไดเขาสูหัวใจใด หัวใจนั้นพัง สมบัติเงินทองพัง ถาความรูจักประมาณ อปฺ
ปจฺตา ความมักนอย ความสันโดษยินดีตามสิ่งที่มอียูทัง้หลายที่เราใชนั้น ใหใช
พอประมาณเทานั้น นั่นเปนสุข ไมรบกวนใหเจาของไดเดือดรอนวุนวาย พากันจําเอา 
วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้แหละ ไมพดูมาก 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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