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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สงเสริมบารมีของตนใหสูงสงย่ิงขึ้น 
 วันนี้วันอะไร (วันพุธที่ ๑๐ เจาคะ) วันที่ ๑๐ วันพุธ มันจําไมไดละ มันหลงลืม
ไป ความหลงลืมนี้ ทุกวันนี้หนักเขาทุกวันนะ หนักเขาทุกวัน ไปเที่ยววัด หลงวัดนะ
เดี๋ยวนี้ ไปกลางวันนี่ละ หลงวัด ไปถึงกุฏินี้หลง ไปกุฏินัน้หลง จนพระมาสงทีกุ่ฏ ิ
เดี๋ยวนี้เปนแลวนะ เปนแลวเดี๋ยวนี่ ไปเที่ยววัดกลางคืนเงียบๆ หลงวัด ไปทีแรกก็ซอก
นั้นละไปซอกนี้ สุดทายพระไดมาสงถึงกุฏิ มาไมถูก มาถงึกุฏิแลวยังสงสัยอีก มันเปน
กุฏิเจาของหรือไม ไปเหน็ผาเช็ดเทา เอามาดูจับ โอ ใชแลว นี้เปนกุฏิเรา ดูซินะ เดี๋ยวนี้
เปนแลวนะ เปนแลวความจํา  

ใหพากันเขาใจ ความจํากับความจริงคอืใจแทนี้ตางกัน  แตกริิยาของใจที่แสดง
ออกมานี้ผิดพลาด ลมเหลวผิดพลาด จําไดไมไดเปนไปตามวัยอันนี้ สวนจิตไมมีวัย 
หลง ไปกลางคืนก็พระไดมาสง ไปเที่ยวกลางคืนมา ไปเที่ยวในวัดนี้ไปกุฏินั้นกุฏินี้ ไป
หลง มากุฏิเจาของไมถูก พระมาสง เดี๋ยวนี้เปนแลวนะ มาถึงกุฏิแลวยังสงสัย เอ นี่มัน
ใชกุฏิเราหรือไมนะ ดู ยงัไมยอมรับวาเปนกุฏิเจาของ ไปเห็นผาเช็ดเทาวาง ไปจับดู ออ 
นี่กุฏิเรา เห็นผาเช็ดเทาแลวก็โองนํ้าอยูนี้ ดู เออ ใชแลว ไปทีแรกไมยอมรับ ไปดกูุฏิ
เจาของก็ไมยอมรับวาเปนกุฏิเจาของ เปนอยางน้ันละเดี๋ยวนี้ 

นี่ละความจํามันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปนะ สวนความจริงคือใจนั้นเปนอยาง
นั้น ไมมีเปลี่ยนแปลง สําหรับขันธ ๕ กิริยาที่ออกจากจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอด เฉพาะ
ความจํานี้ไมเปนทาเลย เราเหลวลงทุกวันนะความจํา หลง ไปไหนก็หลง ไปในวัดก็หลง 
พระมาสงทีกุ่ฏิ ไปทีไ่หนหลงเดี๋ยวนี้นะ หลงหนาหลงหลัง 

นี่เราก็ทราบชัดวาอาการของจิต มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยางน้ี ไม
เหมือนจิต คือจิตแทธรรมแทแลวไมมี สงาอยูงัน้ ไอนั่นละพาหลงไปนูน ไอสงานี่ก็ไป
ตาม เขาใจไหม ไอความจดความจํามันหลงไปลืมไป ไอความสงาอยูในจิตนี้ก็ไปตาม
กัน มีแตสงา ไมรูจักทิศทาง อันนั้นรูจักทิศทาง รูจักทิศทางก็หลงทิศทาง มากุฏิเจาของ
ไมถกู ขบขนัดีนะ อายุ ๙๕ ยาง มันคอยเปลี่ยนแปลงไปๆ อยางน้ัน เห็นไดชัด สญฺา 
อนิจฺจา ความจดจําไมแนนอน 

นี่รูปหลวงปูมั่น กับรูปของเรานั่ง เขาถายรูปมาใหคลายคลึงกันกับเวลาเราไปถึง
ทานทีแรก รูปทานนั่งกับเรานั่งยกมือไหวทาน ทานใหโอวาท ถูกตอง นี้เขาก็ถอด
ออกมาจากหยดน้ําบนใบบัวมาพิมพ คือเวลาไปหาทาน ทานแนะนําส่ังสอนวา เออ 
ทานมหาก็เรียนมามากพอสมควรจนไดเปนมหา แตขอยกบูชาไวเสียกอนนะ ภาคเรียน
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มามากนอยเวลานี้ยังไมเกิดประโยชนเทาที่ควร ขอใหทานเนนหนักทางภาคปฏิบัติจิตต
ภาวนาซึ่งเปนของจริงลวนๆ ใหขยายภายในใจของทาน แลวปริยัติที่ทานเรียนมามาก
นอยจะวิ่งเขาประสานกัน ทานวางั้น 

เวลานี้การเรียนมามากนอยยังไมเกดิประโยชนเทาที่ควร ใหทานไดภาคปฏิบัติ
รับกัน เมื่อมีภาคปฏิบัติ จิตใจไดรูไดเห็นขึ้นภายในจิตใจ คือ ความรูที่เกิดขึ้นจากการ
ภาวนานี้ มันเปนความจริง ไมใชความจํา คือความจําที่เราเรียนมานั้นมันอยูเผินๆ 
ความจริงที่เราปฏิบัติมา รูขึ้นแงใดมมุใด เรารูดวยเห็นดวยเปนสมบัติของเราดวย นั่น
ตางกัน นี่ละทานก็สอนใหเนนหนักทางดานจิตตภาวนา แลวธรรมะฝายปริยัติกับฝาย
ปฏิบัติ มันจะวิ่งเขาประสานกันเอาไวไมอยูทานวา แลวก็เปนความจริง ถึงขั้นของจิตที่
วิ่งประสานกนักับปริยัตินี้เอาไวไมอยูจริงๆ วิ่งมาเทียบมาเคียงๆ เปนอยางน้ัน 

นี่ทานสอนเราไปถึงวันแรกเลย ทานเอาปริยัติมาสอน นี่พระทานถอดออกมา
จากหยดน้ําบนใบบัวมาสอนไวนี้ ในวันแรกที่เราไปหาทานนะ เรามีความมุงมั่นอยาง
แรงกลาตอมรรคผลนิพพาน ไมใชธรรมดา เรียนไปจวนจะออกเทาไร จิตใจก็มุงๆ 
หนัก แลวความขัดแยงคือความสงสัยในมรรคผลนิพพานก็สอดแทรกเขามา ถาจะไป
นิพพานจริงๆ นิพพานจะยังมีอยูหรือไมนาทกุวันนี้ หรือมรรคผลนิพพานหมดเขตหมด
สมัยไปแลวนา มันจะแทรกเขามา ทั้งอยากไปมรรคผลนิพพานนี้เต็มๆ อันนี้ก็แทรกเขา
มา 

จึงหาที่ปลอยวางปลดปลงกัน ไปหาพอแมครูจารยมั่นทานจึงไดเปดทางให ทาน
ปฏิเสธหมด ตนไม ภูเขา ดินฟาอากาศทั่วแดนโลกธาตุ ไมใชกิเลส ไมใชธรรมทานวา ที่
ทานพูดอยางน้ี ทานถามเราอยางเด็ดๆ นี่ทานมาหาอะไร ทานมาหาธรรมหรือมาหา
อะไร ออกละที่นี่เร่ิมออก ปฏิเสธปดไปหมด เร่ืองมรรคผลนิพพานที่ไหนๆ กิเลส
ตัณหาไมมีในที่ตางๆ ตนไม ภูเขา ไมมี มอียูที่หัวใจ กิเลสก็มีอยูที่หัวใจ ธรรมะก็มีอยูที่
หัวใจ การที่จะเบิกใจออกใหรูเห็นทั้งกิเลสทั้งธรรม ตองเบิกออกดวยจิตตภาวนาทานวา 
พระพุทธเจาเบิกกิเลสออกดวยจิตตภาวนา พระสาวกทั้งหลายเบิกกิเลสออกจากจิตใจ 
เปดกวางออกไปดวยจิตตภาวนา เปนสรณะของพวกเราดวยจิตตภาวนา 

ทานสอนเราก็จับปุบๆ เพราะเรามุงมั่นอยางเต็มที่ ทีนี้เร่ืองมรรคผลนิพพานที่
เราสงสัยหายหมด ทั้งๆ ที่กิเลสยังมีอยูในหัวใจ แตความสงสัยในมรรคผลนิพพานไมมี 
มีแตความมุงมั่น เอาละที่นี่ ลงใจแลวก็ซัดกันเลย พอลงใจวามรรคผลนิพพานมีอยูโดย
สมบูรณแลว ยังไงเราจะใหไดมรรคผลนิพพาน ใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ ตายก็
ตายไปเลย ที่จะใหถอยตอมรรคผลนิพพานถอยไมไดแลว พอฟงเทศนของหลวงปูมั่น
แลวก็ทุมเลยเทียวละ นั่นละมันถึงไดหนักทางความพากความเพียร เพราะลงใจแลว ลง
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ใจแลวก็ลงหมดทุกอยาง ความพากความเพียรทุกอยางลงไปหมดเลย การปฏิบัติเอา
เปนเอาตายเขาวา 

จิตใจที่เคยวาวุนขุนมัวนี้สูธรรมไมได วิริยะธรรม ขันติธรรม สติธรรม ปญญา
ธรรมตีเขาไปๆ คอยเบิกกวางออกมาๆ เร่ืองมรรคผลนิพพานก็คอยปรากฏๆ 
ตอจากนั้นกม็รรคผลนิพพานประหนึ่งวาอยูชั่วเอื้อมมอื พุงๆ ใสกัน ลืมหลับลืมนอน 
ลืมวันลืมคืน เวลามันเขาถึงกัน มรรคผลนิพพานเหมือนวาอยูชั่วเอื้อม จับผิดจับถูกๆ 
ความมุงมั่นของจิตนีม้ันก็ปนของมันใหญ เลยกลางวันไมวาเวลาไหนความเพียรนี้ไดร้ัง
เอาไวๆ กลางคืนนอนไมหลับเพราะมันเรงฆากิเลส กลางวันมิหนําซ้ํายังจะนอนไมหลับ 
ตองไดมาบริกรรม ใหจิตพักตัวไดดวยอํานาจของพุทโธ เอาพุทโธมาตั้งกึก๊ลงไป 
บริกรรมพุทโธ ไมยังงัน้จิตมันออกทางดานปญญาพุงๆๆ ตลอดเวลาไมหลับไมนอน 
รุนแรงในการฆากเิลส ทีนี้เมื่อไมรูจักประมาณมันก็มีทางเสียได 

เพราะฉะนั้นจึงยับยั้งเขามาสูสมาธิ เพื่อเอากําลังทางสมาธิไดแลวก็ออกตอสูกับ
กิเลสอีกตอไป ทําอยางน้ันเรื่อยๆ โดยที่พอแมครูจารยมั่นสอนใหมีทั้งการทํางานใหมี
ทั้งการพัก ถาเห็นแกวารายไดๆ จากการทํางานไมหยุดพักตายได ตองมกีารพัก พักได
กําลังแลวก็ออก ทานสอนอยางน้ัน น่ีละเรื่องความพากเพียร เราจึงไดปฏิบัติเต็มเม็ด
เต็มหนวย พูดใหเต็มเมด็เต็มหนวยดังที่เคยพูดใหลูกศิษยลูกหาฟง การอยูในโลกนี้เรา
อยูตั้งแตเรือนรางเทานั้น จิตนี้กระจางแจงไปหมด หมดเราไมหาธรรม ไมหาศีลหา
ธรรมที่ตรงไหนอีกแลว 

พูดอยางน้ีเปนการโกหกมดเท็จเหรอ ไมโกหก พูดดวยความตั้งอกตัง้ใจเอาจริง
เอาจัง รูรูจริงๆ เห็นจริงๆ เวลามันไดรูแลวเปนอยางน้ัน หมดที่วาจะไปหาศีลหาธรรมที่
ไหน ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวหาอะไร อยูนั้นหมดเลย ไมเหมือนแตกอนทีเ่รา
กําลังเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมเหมือนโลกทั้งหลาย ตอจากนั้นมาไมหา หมด นี่ละถา
ธรรมพอ ถาโลกสงสารแลวไมพอ ใครไดมากไดนอยเทาไรยิ่งดีดยิ่งดิ้น เพราะฉะน้ันคน
ทุกขคนจนกบัคนมั่งคนมี ความทุกขจึงไมหางจากใจ เหมือนกันหมด ไดมากเทาไรยิ่ง
ทุกขมากๆ มีแตพอไดเทาไรยิ่งเขยิบๆๆ เลยไมรูจักเปนจักตาย คนทุกขกท็ุกขไปแบบ
หนึ่ง คนมีก็ทุกขไปแบบหนึ่ง สุดทายทุกขไปดวยกัน เพราะอํานาจของกิเลสครอบงํา
หัวใจ 

ถามีธรรมเขาแทรกแลวรูจักประมาณคนเรา เชนอยางภาวนามันหมุนติ้วทั้งวัน
ทั้งคืน ก็ยับยั้งกันไวดวยสมาธิ นั่น มีการยับยั้งหักรางกันไว ไมงั้นมันจะเลยเถิด เปน
อยางน้ันแหละ การแสวงธรรมก็รูจักประมาณ จนกระทั่งมนัพอ พอทกุส่ิงทุกอยางแลวที
นี้หมดไมหาอะไรเลย นี่เรียกวาพอ ธรรมมีเมืองพอ กิเลสไมมีคําวาพอ ไดเทาไรยิ่งดีด
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ยิ่งดิ้น ตายพัวพันไปกับกิเลสกองทกุขไปดวยกัน สวนธรรมนี้ตายไปดวยบรมสุขตางกัน
อยางน้ี ใหทานทั้งหลายจําเอา 

ธรรมมีเมืองพอ กิเลสไมมี เหมือนไสไฟเขาใสไฟ ไสเขาไปเทาไรไฟยิ่งแสดง
เปลวจรดเมฆ กิเลสตัณหาไดมาเทาไรกวานเขามาก็เทากับกวานเชื้อไฟเขามาหาไฟ เขา
มาหาไฟคือความโลภไดไมพอ มันก็เผาไหมเร่ือยๆ ทีนี้คนมีกับคนจนจึงไมมอีะไรผิด
กัน วาไดรับความสุขตางกนั ถาใหกิเลสดูดูเผินๆ นี้วา คนที่มั่งมีศรีสุขทั้งหลายนั้นเขามี
ความสุข คนจนตางหากมีความทุกข พูดอยางนี้ผิด ตองดกูิเลสตัวบังคับการอยูภายใน
ใจ 

คนมั่งคนมีเราไมไดตําหนิ เราเอาความจริงมาพูด เพราะธรรมจะไมพูดหนีหลัก
ความจริงไป สวนกิเลสน้ันไมพอ ไดเทาไรไมพอ เทานี้ดีดเทานั้น ไดเทานั้นดีดเทานั้น 
สุดทายตายดวยความทุกขความทรมาน ดวยความดีดความดิ้นนั้น เหมือนคนจน
ทั้งหลายนั่นแหละ นี่ละฝายโลก เพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสครอบหัวใจจะเสกสรรปนยอ
ตนเองวามั่งมีศรีสุขขนาดไหนจะมีความสุข ปฏิเสธไดเลยไมมี ธรรมเทานั้นเขาไปตัดสิน 
ถาธรรมมีในหัวใจ มีการยับยั้งชั่งตัว มีความพอดบิพอดี ถงึขัน้อิ่มพอแลวก็พอ 

ธรรมถึงขั้นอิม่พอแลวไมตองขวนขวายอะไร ที่จะชําระสะสางกิเลสตัณหาอยู
ภายในใจนี้ไมมี ทานจึงเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ เสร็จกิจงานใหญโตคืองาน
แกงานถอดถอนกิเลส ซึ่งมีอํานาจมากครอบหัวใจสัตวโลกทั่วแดนโลกธาตุ ไดส้ินสุดลง
ไปแลวจากหัวใจ ใจที่สวางจาดวยอรรถดวยธรรม นี่เรียกวาผูส้ินภพส้ินชาติส้ินกิเลส
ตัณหา ผูหมดการหมดงาน ความยุงเหยิงวุนวายไมมีตอไป นี่เรียกวาบรมสุขเปนอยางน้ี 
พากันจดจํา 

วันไหนที่วางจะเขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีล หรืออยูในบานในเรือนศีลธรรมอยู
กับตัวของเรา เราทําไดทั้งในบานในเรือนนอกบานนอกเรือน เขาวัดเขาวา เขาปาเขาเขา 
ทําการทํางานทํากิจภายในใจดวยธรรมได เชนนึกภาวนา ธรรมติดหัวใจอยูตลอด ไปที่
ไหนก็เปนธรรมๆ นี่ชื่อวาผูไมขาดทุน พากันตั้งอกตั้งใจ 

วันนี้เปนมหามงคลแกบรรดาพี่นองชาวอุดร และแถวใกลเคียงเราไมนอย 
ทูลกระหมอมฟาหญิงจุฬาภรณทานเสด็จมาโปรดพี่นองทัง้หลาย เฉพาะอยางยิ่งชาว
อุดรเราใหไดชมพระบารมีทาน ทานอุตสาหมา มาก็มาฟงอรรถฟงธรรมจากครูจาก
อาจารย แลวไปสงเสริมบารมีของตนใหสูงสงยิ่งขึ้น นั่น เพราะความไมลืมตัว ถาลืมตัว
วาเปนใหญเทาไรก็ลืมตัวเรื่อยๆ แลว นี่เรียกวาเปนนอยลงมาโดยลําดับ เปนใหญไมลืม
ตัว มีศีลมีธรรมเขาประดับแลวก็ยิ่งสวยงามสงาผาเผยทั้งชาตินี้และชาติหนา นั่นเรียกวา
คนไมลืมตัว 
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วันนี้ทานเสด็จมาพักที่นีค่ืนหนึ่ง มาโปรดพวกพี่นองชาวอุดรเรา นานๆ ทานจะ
ไดเสด็จมาทีหนึ่ง เมื่อวานทานก็เสด็จมา วันนี้ทานก็จะไดเสด็จกลับไปทําธุระหนาที่
อะไรของทาน พวกเราก็ไดอนุโมทนาสาธุการ ชมบารมีของทานในวันที่ทานเสด็จมา 
แลวใหไปประกอบความดีงามทั้งหลายใสหัวใจตนเองนะ เมืองไทยเรานี้เขาถือวาเปน
เมืองพทุธ ควรจะไดพุทธะคอืธรรมอยูภายในใจติดใจไปบาง ในวันหนึ่งคืนหนึ่งตื่น
ขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลบั วันนี้เราไดทําความชั่วชาเสียหาย หรือทําความดีอะไรบาง ให
ทดสอบตัวเองในการหลับการตื่น ตื่นขึ้นมาทํางานอะไรบางวันนี้ งานเปนบุญเปนบาป 
เปนนรกเปนอเวจี หรือเปนสวรรคชั้นพรหม ใหดูงานของตัวเอง 

เพราะการงานทั้งหมดไมวาดีวาชั่วจะเปนสมบัติของตัว ใครทําดีไดดีใครทําชั่ว
ไดชั่ว ใหตรวจตราดูงานของตัวเอง ถามีแตทําๆ ไมไดดูผลประโยชนที่ไดเสียซึ่งจะมา
ทําลายตน สวนมาทําคุณแกตนจะมีนอยมากสําหรับคนไมไดพิจารณา ควรที่จะได
พิจารณาใครครวญ ตรวจตราดูความเคลื่อนไหวของตัวเวลาตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่ง
หลับ วันนี้เราระลึกถึงพทุโธไดสักคําไหม ระลึกถึงธมัโม สังโฆ ระลึกถงึอรรถถึงธรรม
ความดีงามไดมากนอยเพียงไร แลวกิเลสแบงไปกินนั้นนะ ไมใชมาแบงไปกิน มันปลน
ไปกินหมด เราไมรูทั้งวัน กิเลสปลนหัวใจไปกินหมด สวนมากมีแตอยางน้ัน 

ใหเราตรวจตราดูใจของเรา วาวันนี้มีความดีติดเนื้อติดตัวบางไหม หรือมีตั้งแต
กิเลสกอบโกยเอาๆ วันไหนก็จมๆ วันที่ฟนฟูไมคอยมีนี้จมไดมนุษยเรา ตองมีวันจมวัน
ฟู วันนี้เราสรางความดีไมลืมเนื้อลืมตัวก็เปนวันฟนฟูตัวเอง ถาวันไหนลืมเนื้อลืมตัววุน
ไปกับโลกกบัสงสารนรกอเวจี วันนั้นตกนรกทั้งวัน ใหดูเจาของ ไปเมืองผีก็ใจดวงนี้จะ
ไป ไปเมอืงมนุษยมนาเทวดาอินทรพรหมก็ใจดวงนี้ไป ถาใจไดปรับปรุงตัวใหดีแลวไป
ทางดี ถาปรับปรุงในทางชั่วชาลามกแลวก็ไหลลงสูทางต่ําหาความดีงามไมได ใหพากัน
ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ 

ธรรมพระพุทธเจาตรัสไวแลวเปน เอกนามกึ แปลวาหนึ่งไมมีสอง คือพระญาณ
หยั่งทราบของพระพุทธเจาตอสัตวทั้งหลายหนึ่ง แลวพระวาจาที่ส่ังสอนโลกหนึ่ง ไมมี
คําวามดเท็จ โกหกมดเท็จไมมี เปนสวากขาตธรรมลวนๆ คือตรัสไวชอบแลวๆ ใน
ธรรมทุกขั้นทุกภูมิ จนกระทั่งถงึที่สุดวิมุตติพระนิพพาน ออกจากคําของศาสดาที่สอน
แลวโดยชอบธรรม ใหพากันนําไปประพฤติปฏิบัติ อยาอยูเฉยๆ วันหนึ่งๆ 

โลกเวลาน้ีมีแตกิเลสตัณหาเต็มบานเต็มเมือง ใครอยูที่ไหนก็วาบานนั้นเจริญ
เมืองนี้เจริญ มันเจริญดวยอิฐดวยปูนดวยหินดวยทรายดวยถนนหนทาง ส่ิงกอสราง
ตางๆ ประดับประดามาตกแตงมาหลอกกันเทานั้น ของจริงไมมีใหไดเพลินใจบาง เปน
อยางน้ัน ถาเปนชาวพุทธจริงๆ แลว ขางนอกก็เปนที่อยูอนัหนึ่ง ขางในเปนที่อยูอัน
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สําคัญภายในใจของเรา ใหปรับปรุงทั้งสองอยาง ภายนอกอยูแคไรก็อยูไดอยูไปเถอะ 
สวนภายในนี้สําคัญมาก 

ใจมีธรรมแลวใจจะสูงสงอยูภายในคนทุกขคนจนนั้นแหละ ถึงไมมีเงินมีทอง
เหมือนเขาแตใจไมไดจน ใหส่ังสมใจความดีงามใหดี ความดีงามจะขึ้นอยูกับใจ ใจจะ
พาไปสูสุคตโิลกสวรรคชั้นพรหม จนกระทั่งถงึนิพพานไมนอกเหนือจากใจที่ไดอบรม
ความดีจนตัวพอแลว ใหพากันตั้งอกตั้งใจอยางน้ี อยามีแตหวังขางนอกหวังลมๆ 
แหงๆ ใชไมไดนะ ความหวังหวังจะไดอะไรใหเจาของทําตามความหวัง หวังส่ิงน้ันตอง
ทําส่ิงนั้น ใหไดไมมากก็นอย ก็คอยสมหวังเปนลําดับลําดา แตหวังอยากเปนเศรษฐี 
ความทุกขความจนไมมีใครสูในโลก มันก็เปนคนจนทวมโลกทวมสงสารไปหมดไมมี
ใครเปนเศรษฐีไดเลยถามีตั้งแตความหวัง ตองใหมีความจริงจังติดเนื้อตดิตัวบาง 

ทําอะไรใหทําอยาพรวดพราด การอยูการกินใชสอยตางๆ ใหรูจักประมาณ อยา
พากันฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เมืองไทยเราเปนเมืองฟุงเฟอ เราก็เกิดใน
เมืองไทยตําหนิเมืองไทยได เพราะเราตําหนิเพื่อจะอุมจะช ู เพือ่จะแกไขดดัแปลงสิ่งไม
ดีใหดีขึ้น เราจึงตองตําหนิได อยาใหฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว ใหรูจักประมาณ 
การกินคํานวณถึงคนในครอบครัวมีเทาไรๆ จะควรกินมากนอยเพียงไร การใชสอย
อะไรจําเปนไมจําเปน 

การอยูที่อยูที่หลับที่นอนก็ขนาดบานเรือนของเรานี้ พออยูแลวกับศพคนเปน 
เขาใจไหมศพคนเปน ตัวเราแตละคนๆ ที่อยูในบานนั้นคือศพคนเปน ศพคนเปนเปน
ของสะอาดสะอานที่ไหน นาดูนาชมที่ไหน แตเวลาปลูกบานหรูหราฟูฟา หอปราสาท
ราชมณเฑียรชั้นดาวดึงส สวรรคชั้นพรหมสูไมได สูตึกรามบานชองที่มนษุยมนาตาบอด
มันสรางขึ้นมา เพื่อประดับประดาซากศพผีดิบของตัวเอง อะไรจะเนาเฟะเนาเหม็นยิ่ง
กวาซากศพคือรางกายของเรา 

ที่อยูทีอ่าศัยก็พออาศัยซากศพนี้เทานั้น แลวจะประดับประดาตกแตงให
สวยงามที่ไหนประสาซากศพที่ยังไมตาย พออยูพอไปอยูไปกนิไป ความดีงามใหสราง
เขาไปๆ นั่นเปนความเหมาะสม อยาพากันตื่นเตนเกินไปกบัที่อยูที่อาศยั ไดมากนอย
เพียงไรเอามาอวดกัน คนนี้มีตึกเทานั้นหลัง เทานั้นชั้นเทานี้ชั้นเอามาอวด เอาซากผีดิบ
นี้ละขึ้นไปอยูนั้นเปนทาอะไร อนันี้ก็อิฐก็ปูนหินทรายเหล็กหลา สรางขึ้นมาเปนตึกเปน
ราม มันก็ออกจากอฐิจากปูนจากหินจากทรายมันจะวิเศษวิโสมาจากไหน ไอเราก็ซากผี
ดิบยังไมตาย เปนซากผีดิบ มันวิเศษวิโสยังไง เมื่อไมวิเศษวิโสก็อยูกันไปใหพอเหมาะ
พอสมเทานั้นเอง ไมฟุงเฟอเหอเหิมจนเกินไป ใหพากันจําเอานะ วันนี้ก็เทศนเพียง
เทานี้ละ ใหพี่นองทัง้หลายไดจําเอา 
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วันนี้เปนสิริมงคล ฟาหญิงทานเสด็จมาเปนมงคลอันใหญหลวงแกพี่นองชาว
ไทยเรา ใหถือเปนคตติัวอยาง เดินตามเสด็จทานดวยการสรางความดีงามแกตนเอง 
เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายโดย
ทั่วกันเทอญ 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

