เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

หลักธรรมคือหลักใจ
วันนี้เปนวันปใหม ขึ้นปใหมวันนี้ ขึ้นปใหมก็มีความหมายสําหรับเราผูตองการความสุขความ
เจริญ หากเคยประพฤติตัวไมดีอยางไรมาแตกอนหรือปกอน ๆ ก็พยายามแกไขเปลี่ยนแปลงในป
ใหมนี้ ใหกลายเปนคนใหมขึ้นขึ้นมา จากคนเกาที่เคยประพฤติตัวไมดีใหกลายเปนคนใหมขึ้นมา
อยางนาชื่นชม ผูประพฤติตัวดีในปใหมนี้ก็เปนคนดีของปใหม และพยามยามประพฤติใหดีเพื่อเปน
คนดีทั้งปใหมนี้และปใหมที่จะมาถึงในปหนา จนเปนคนดีประจําปของทุก ๆปไป คนที่ประพฤติตัวดี
ดังกลาวนี้เปนคนที่หาไดยาก
หลักแหงความอยูเย็นเปนสุขของมนุษยเราก็คือหลักธรรม ใครมีหลักธรรม ใครมีธรรมเปน
หลักใจ ผูนั้นก็มีหลักความประพฤติ มีหลักเปนที่อยูที่ไป ที่ประกอบหนาที่การงานตลอดความ
ประพฤติในดานตาง ๆถามีหลักธรรมเปนหลักใจ ความประพฤติไมเหลวไหล หนาที่การงานก็ดีมีเหตุ
ผลเปนเครื่องรับรองเปนเครื่องยืนยันไดวา งานนี้เปนงานดีชอบธรรมที่เกิดประโยชนแกตนและสวน
รวม ไมใชงานฉิบหายวายปวงทั้งตนและผูอื่น ผูมีธรรมเปนหลักใจยอมเปนผูสะอาดทั้งตนและหนาที่
การงานผลของงานก็ชุมเย็นแผกระจายไปอยางกวางขวางตามอํานาจหนาที่ของผูมีธรรมในใจ มีธรรม
เปนหลักใจ
ผูมีธรรมยอมคํานึงถึงเหตุถึงผล คือความผิดถูกดีชั่วอยูเสมอ คนไมคํานึงถึงความผิดถูกดีชั่ว
ประพฤติตามอําเภอใจซึ่งเต็มไปดวยความอยากความทะเยอทะยาน หาความพอดีและความสงบไม
ไดนั้นจะเปนผูเหลวแหลกแหวกแนวตลอดไป จนกระทั่งวันตายก็แกตัวไมไดเพราะไมสนใจจะแกตัว
เอง คนประเภทนี้เปนคนหลักลอยหาที่ยึดที่เกระไมได ทั้งเปนอยูและตายไป ราวกับขอนซุงลอยตาม
น้ํานั่นแล ไมมีความหมายอันใดในตัวเลย ดังนั้นหลักธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรนํามาเปนหลักใจ
ของชาวพุทธเรา
ในประเทศไทยเรา อยางนอย ๘๐ เปอรเซ็นถือศาสนาพุทธ แตเวลาถูกถามพระพุทธเปนอยาง
ไร พระธรรมเปนอยางไร พระสงฆเปนอยางไร.ไมรู ถาถามถึงเรื่องสถานที่ที่จะกอความฉิบหายวาย
ปวงลมเหลวแกมนุษยนั้น.รูกันแทบทั้งนั้น นั่นมันศาสนาพุทธอะไรก็ไมรู สถานที่ใดเปนสถานที่ทําคน
ใหเสียวัตถุสิ่งใดที่จะทําคนใหเสีย สิ่งเหลานั้นรูกันและชอบทํากันเปนเนื้อเปนหนัง ซึ่งการทํานั้นเปน
การขัดแยงตอธรรมเปนการทําลายธรรม และทําลายคนไปในตัวทั้งที่รู ๆ กันอยูนั่นแล
ความไมมีธรรมจึงหาที่หวังไมได แตมนุษยก็ยังหวังกันเต็มแผนดิน หวังกันแบบลม ๆ แลง ๆ
หาสิ่งพึงใจตอบแทนไมมีก็ยังหวังกัน ทั้งนี้เพราะโลกหากพากันสรางความหวังแบบบนี้มานาน จึงไมมี
ใครสะดุดใจคิดพอใหทราบขอเท็จจริง และแกไขอันจะยังผลใหสมหวังกันเทาที่ควร

ปใหมขึ้นมาก็เปนคนเกานั้น แลวแลวผานไปเปนปใหมอีกก็เปนคนเกานั้น ไมสนใจที่จะแกตน
เองใหเปนไปในทางที่ถูกที่ดี ก็หาความหวังไมไดคนเรา ทั้ง ๆ ที่เกิดมาเต็มไปดวยความหวังดวยกัน
เราไมใชไมหวังทุกวันเวลาอิริยาบทหวังดวยกันทุกคน ไมวาเฒาแกชราเพศใดวัยใด มีความหวังดวย
กัน หวังความสุขความเจริญและหวังในสิ่งที่ตนพึงใจ แตทําไมถึงไดพลาดไป ๆ ก็เพราะเหตุที่จะทํา
ใหสมหวังไมมีในความประพฤติ การกระทําของตัวสิ่งที่พึงหวังอันเปนสิ่งดีงาม อันเปนความสุข ก็
กลายเปนความทุกขไปเสีย เพราะเหตุแหงการกระทํานั้นเปนความทุกข สุขจึงไมกลาอาจเอื้อมแทรก
แซงได ความหวังอันพึงใจจึงไมปรากฏ
ดายเหตุนี้การประพฤติตัว การรักษาตัว จึงเปนสิ่งสําคัญ ยิ่งกวาการปฏิบัติรักษาสิ่งอื่นใดใน
โลก สมบัติเงินทองขาวของเราหามาได เราจับจายไปไดเปนผลประโยชน ถาเจาของมีความฉลาดตาม
เหตุผลหลักธรรมเสียอยางเดียว แตการปฏิบัติรักษาเจาของใหมีความฉลาดสําหรับตัวและหนาที่ที่
เกียวของกับสมบัติเงินทองบริษัทบริวาร นี่เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะฉะนั้นการรักษาตนจึงควรถือเปน
ขอหนักแนนยิ่งกวาการรักษาวสิ่งใด การรักสงวนสิ่งอื่นใดก็ไมเหมือนรักตนสงวนตน เพื่อเปนพื้นฐาน
แหงความดีและความมั่นคงทั้งหลาย
คนเราถาไมรักตนโดยชอบธรรมถูกธรรมเสียอยางเดียว อะไรที่เกี่ยวของกับตนก็เหลวไหลไป
ได ไมวาจะมีสมบัติเงินทองเปนจํานวนลาน ๆ บาท สมบัติเหลานั้นจะไมมีคุณคาอะไรสําหรับคน ๆ
นั้น นอกจากสมบัติทั้งหลายนั้นจะกลายมาเปนฟนเปนไฟเผาลนคนที่หาเหตุผลไมไดใหฉิบหายวาย
ปวงไปถายเดียว ทั้ง ๆ ที่หยิ่งวาตนมีเงินมีทองมากนั้นหละ เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องค้ําประกันคุณ
ภาพของคนไว สมบัติก็บรรลัย ตัวเองก็เหลวแหลกหาความดีงามไมได
ธรรมเปนเหมือนกับเบรค รถมีเบรค มีทั้งคันเรง พวงมาลัย ตองการจะขับขี่เลี้ยวซายเลี้ยวขวา
ก็หมุนพวงมาลัย ตองการจะเรงในสถานที่ควรเรงก็เหยียบคันเรงลงไป ตองการจะรอหรือจะหยุดใน
สถานที่ควรรอ ควรหยุดก็เหยียบเบรคลงไป รถใหความสะดวกแกผูขับขี่ที่รูจักการใชรถเปนอยางดี
และปลอดภัย
ตัวเราเองก็มีคนขับรถคือใจ คอยระวังและเหยียบคันเรง เหยียบเบรค หมุนพวงมาลัย ทาง
กาย วาจา ใจ ใหหมุนดําเนินไปในทางที่ถูกตองดีงาม คอยเรงในการทํางานที่ชอบ และคอยเหยียบ
เบรคไวไมใหทําความผิดอยูเสมอ
คนที่ขับรถภายนอกเขาก็ตองเรียนวิชาขับรถมากอน เรียนจนสอบไดตามกฎจราจรจริง ๆ ไม
ไดสอบแบบทุกวันนี้นะ ซึ่งเอาเงินไปยื่นให ตบตากินแลวปลอยไปเลย จะขับเหยียบหัวคนทั้งแผนดิน
ก็ตามแกเถอะ ฉันไดเงินแลวเปนพอ ไมเกี่ยวเรื่องอื่น ๆ เพราะฉะนั้นคนขับขี่รถสวนมามีแตตนตา
บอด ขับไมมีทางเอกทางโท ขับบึ่งไปเลย ชนกันแหลกแตกกระจาย เวลาฉิบหายก็คนนั้นแหละไมใช
อะไรฉิบหาย รถฉิบหายก็คือรถของคน มาขึ้นอยูกับคนเปนผูฉิบหาย นี่เพราะอะไร เพราะใบขับขี่ตา

บอด ไมสนใจกับกฎจราจร ขับกันแบบตาบอดและชนเอา ๆ ตายพินาศฉิบหายวันหนึ่งกี่ศพไม
พรรณนา สิ่งของสมบัติฉิบหายเปนเรื่องเล็กนอย ถือเปนธรรมดา ธรรมดา
กฎจราจรคือกฎแหงความปลอดภัย ถาสนใจและปฏิบัติตามกฎจราจรแลวความปลอดภัยมี
มาก เราอยากจะพูดวา 95 % ทั้งนี้เวนแตเหตุสุดวิสัย เชนยางระเบิดเปนตน แตนี่ไมไดเปนอยางนั้น
อวดเกงยิ่งกวากฎจราจร แลวก็โดนเอา ๆ นี่เราเทียบการขับขี่ยวดยานพาหนะภานอกเพื่อความปลอด
ภัย ตองขับขี่ตามกฎจราจร ผูที่จะขับรถก็ตองไดศึกษามาดวยดีในการขับรถ
เราขับตัวเราคือปฏิบัติตัวเราตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยไรทุกข เราก็ตองปฏิบัติ
ตามกฎแหงศีลธรรม อันใดที่ควรไมควร งานใดที่ควรใหมีความขยันหมั่นเพียร เปรียบเหมือนกับ
เหยียบคันเรง ดวยความอุตสาหพยายาม ไมเกียจครานขี้ครานออนแอ มีความขยันหมั่นเพียร ใน
หนาที่การงานที่ชอบนั้น ๆ จนเปนผลสําเร็จ สิ่งใดไมควร รีบเหยียบเบรคหาลอตัวเองไมใหทํา และ
หมุนพวงมาลัยไปตามสายของงานที่เปนประโยชน และถนัดกับจริตนิสัยของตน ชื่อวาขับขี่ตนโดย
ชอบ หรือปฏิบัติตนโดยชอบ
ดังพระพุทธเจาสอนไววา อุฏฐานสัมปทา อยาขี้เกียจเพราะทองปากไมไดขี้เกียจ ทองปากถึง
เวลาหิวมันหิว ถึงเวลางวงมันงวง อยากหลับอยากนอน หิวกระหายเปนไปไดทุกอยางทุกเวลา ทั้ง
หนาวทั้งรอนเต็มอยูในรางกายนี้ทั้งนั้น ตองหามาเยียวยารักษา สิ่งเหลานี้มันไมไดขี้เกียจเหมือนคน
ความหิวถึงเวลาหิวมันก็หิว โรคจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได สกลกายทั้งหมดนี้เปนเรือนแหงโรค มันจะเกิด
ขึ้นในอวัยะสวนใดก็ได ถาไมมียารักษาก็ตองตาย ยามาจากไหน ถาไมมาจากความวิ่งเตนขวนขวาย
ความวิ่งเตนขวานขวายที่เปนไปดวยความขี้เกียจ ขี้คราน จะทันกับความจําเปนแหงธาตุขันธไดอยาไร
ธาตุขันธของเราเต็มไปดวยโรคดวยภัย ดวยความกังวลวุนวายที่จะตองดูแลรักษาอยูตอลด
เวลา ถาขี้เกียจขี้ครานก็ไมทันกัน เพราะฉะนั้นผูที่จะรักษาตัวเองใหแคลวคลาดปลอดภัยและสมบูรณ
พูนผลจนถึงอายุขัย ก็ตองมีความขยันหมั่นเพียร และขับขี่คือบังคับตนในทางที่ถูกที่ดี ทางจิตใจก็มี
ความสุขความสบาย ดวยการประพฤติปฏิบัติธรรม มีหลักธรรมเปนหลักใจ กายวาจาก็เคลื่อนไหวไป
ตามธรรมที่ไดอบรมมาเรียบรอยแลว เปรียบเหมือนกับคนขับขี่รถซึ่งไดเรียนหลักวิชากฏจราจรมา
ดวยดีแลวก็ปลอดภัย
นี่เราก็เรียนหลักวิชาจากธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนหลักธรรมที่ใหความปลอด
ภัย รอยทั้งรอยถาปฏิบัติตามธรรมแลวยอมปลอดภัย หมุนกายวาจาของเราใหเปนไปตามใจ ใจหมุน
ใหเปนไปตามธรรมคือความถูกตองดีงาม คน ๆ นั้นก็มีความสุขความเจริญเพราะความมีหลักเกณฑ
ตามหลักธรรมการขับตัวเอง การบังคับตัวเอง ขับขี่ตัวเองเหมือนกับเขาขับรถตามกฎจราจร ยอม
ปลอดภัยไรโทษ
คนขับรถมือดีก็คือขับไมผิดไมพลาด รูจักผอนสั้นผอนยาวควรเรงก็เรง ควรรอก็รอ ควรหยุด
ก็หยุด ควรเลี้ยวซายเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไปตามเหตุผลที่ควรเลี้ยว นี่เราจะแยกไปทางไหน หนาที่การงาน

ไปทางไหนเห็นวาเปนผลประโยชนแกตนและสวนรวม เราก็แยกไปเหมือนกับหมุนพวงมาลัย เพราะ
ฉะนั้น การงานจึงมีในโลกมากมายตามแตความถนัดของผูตองการ ความขยันหมั่นเพียรเปนสิ่งสําคัญ
มาก ใหมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบ ผลจะเปนที่พอใจ ไมอด ๆ อยาก ๆ ขาด ๆ เขิน ๆ
สะเทินน้ําสะเทินบกดังคนขี้เกียจทั้งหลายเผชิญกัน
เวลาไดมาแลวใหเก็บหอมรอมริบ อยาสุรุยสุราย อยาใชฟุมเฟอยจนเกินเหตุ เกินผล เกินเนื้อ
เกินตัว นั่นเปนของไมดี ทรัพยสมบัติเสียไปยังไมเทาใจที่เสียไป ใจที่เสียไปแลวแกไดยากสมบัติเงิน
ทองเสียไปมากนอยไมเปนไร ถามีเหตุผลในการจับจาย จับจายสิ่งนั้นไปเพื่อผลประโยชนอยางนั้น
จับจายเงินไปจํานวนเทานั้น เพื่อผลประโยชนอยางนั้น และเปนผลประโยชนตามเหตุผลที่คาดเอาไว
ไมผิดพลาด ชื่อวารูจักการจายทรัพย ยอมไมอับจนทนทุกข
เพราะเงินมีไวก็เพื่อเปนประโยชนแกตน เงินไปแลกเปลี่ยนสิ่งใดมา สิ่งนั้นก็เพื่อเปนประโยชน
แกตน ไมใชแลกเปลี่ยนมาแลวมาทําลายตนเอง เชนเอาไปซื้อยาเสพติดมากิน ซื้อเหลาซื้อยาอะไร
เหลานี้มากิน อันนี้กินแลวเกิดความมึนเมายังไมแลว ยังทําตัวบุคคลใหเสียอีก เงินก็เสียไป ใจก็เสีย
บุคคลนั้นก็เสีย นี้เรียกวาจายเพื่อทําลาย มิใชจายเพื่อความจําเปนเห็นผลประโยชนในการจายทรัพย
เหลานี้ผูมีธรรมยอมไมทํา ผูไมมีธรรมทําไดวันยังค่ํา ทําไดจนหมดเนื้อหมดตัว และทําไดจนวันตาย
นี่ผิดกันไหม มนุษยเรา มนุษยเหมือนกันนั้นแหละ มันอยูที่ใจที่ไดรับการอบรมทางที่ถูกที่ดีหรือไมได
รับการอบรม ตางกันตรงนี้มนุษยเรา
ผูไดรับการอบรมยอมจะรูในสิ่งที่ควรไมควร
ผูไมไดรับการอบรมหรือคนดื้อดานสันดาน
หยาบเสียอยางเดียวก็ไมมีศาสนา ไมมีครูมีอาจารย ไมยอมฟงเสียงใคร ถาเปนโรคก็ไมฟงเสียงยาไม
ฟงเสียงหมอ คอยแตจะบึ่งเขาหองไอ.ซี.ยู.อยางเดียว คนประเภทนี้พระพุทธเจาทานวา ปทปรมะ ไม
มีทาง อบรมสั่งสอนไดทานตัดสะพานเสีย คําวาตัดสะพานคือไมแนะนําสั่งสอนตอไป เหมือนมนุษยม
นา เทวดา อินทร พรหมทั้งหลาย ปลอยตามสภาพเหมือนกับคนไขที่ไมมีทางรอดแลวก็เขาหอง
ไอ.ซี.ยู. นี่ก็เปนอยางนั้น
นี่เปนปใหม เราตองรับปใหม จะรับดวยวิธีการใด ที่ถูกตอง รับดวยความประพฤติตัวดี แกไข
สิ่งที่ไมดีใหดี ขึ้นมาดัดแผลงใหม แกไขใหมใหเปนคนใหมขึ้นมาในคน ๆ เกานั่นแหละ แตกอนเคย
ชั่วก็กลับตัวใหดี เคยดีแลวก็ใหดีเยี่ยมขึ้นไป นี่แหละเปนพรของพวกเราทั้งหลาย ใหพยายามปฏิบัติ
ตัวอยางนี้
คําวาธรรมเปนหลักใจคืออะไร หลักธรรมอันแทจริงก็คือ พระพุทธจา พระธรรม พระสงฆ นี่
แหละ แกนแหงธรรมรากเหงาเคามูลแหงธรรม คือพระพุทธจา พระธรรม พระสงฆ พระพุทธเจาทาน
เปนศาสดาเอกสอนโลก โลกทั้งสามนี้พระพุทธเจาเปนครูทั้งนั้น ทําไมพระพุทธเจาก็เปนคน ๆ หนึ่ง
เหมือนกันกับมนุษยเรา เหตุใดทานจึงไดเปนครูของโลกทั้งสามได เราเพียงเปนครูสอนเราคนเดียว

ยังไมไดเรื่องจะวาไง สอนใหไปอยางนี้มันเถลไถลอยางนั้นเสีย สอนใหเปนอยางนั้นมันกลับเถลไถล
ไปอยางนี้เสีย หรือจะใหยกตัวอยางเหรอ
ยกตัวอยางคนเถลไถล เอาฝายผูชายกอนนะ ถาเอาฝายผูหญิงกอนเดี๋ยวเขาจะหาวาหลวงตา
บัวนี้เขากับผูชายมากไป แลวเหยียบย่ําทําลายผูหญิง หลวงตาบัวไมเหยียบย่ําใคร พูดตรง ๆ เอา นี่
พออีหนูเอาเงินนี้ไปจายตลาดใหหนอย วันนี้ยุงงานมาก ไมไดไปแลว เมียเอาเงินยื่นใสมือพออีหนู
พออีหนูไปก็ไปเจอเขาเลนการพนัน แลวก็เอาเงินที่เมียมอบใหไปจายตลาดใสการพนันเสร็จ เขาบาน
ไมไดกลัวเมียตีหนาแขงเอา นั่นคือความเถลไถล เมียไมไดบอกใหไปเลนไฮโลไฮเลอะไรกันนั่นนะ ให
ไปซื้อของตลาด แลวเอาเงินไปเลนการพนันโนนเสีย แลวเขาบานไมได กลัวแมอีหนูตีขาเอา จะวาไง
ไมวาแตแมอีหนูพออีหนูก็ฟาดเหมือนกันถาแมอีหนูทํายังงั้นนะ นี่คือความเถลไถลไมตรงตามเหตุ
ตามผลอันเปนความถูกตองดีงาม ที่จะทําความไววางใจและความรมเย็นใหแกครอบครัว กลับไปทํา
ความเดือดรอนแกครอบครัวเพราะความเถลไถลนั้นแหละ
เงินจํานวนนั้นเอาไปซื้อสิ่งของมาทําอาหารการบริโภคในครอบครัวก็สบายไปมื้อหนึ่ง ๆ วัน
หนึ่ง ๆ แตทีนี้เอาไปทําอยางนั้นเสีย ทําใหเกิดความเดือดรอนไปทั้งครอบครัว ถึงขนาดพออีหนูเขา
บานไมได แมอีหนูก็เดือดรอน ถึงจะไดตีหนาแขงพอไอหนูผูทําผิดก็ตาม ก็ยังไมพนความเดือดรอน
ความไมไวใจกันอยูนั่นเอง นี้แหละคือทางไมดี ใหรูกันเสีย เรายกตัวอยางมาใหดูยอ ๆ ที่วาสอนตน
คนเดียวก็ไมไดนั้น ไมไดอยางนี้เอง ฟงเอา สวนพระพุทธเจาทรงสอนสัตวไดตั้งสามภพ จึงตางกับ
พวกเราอยูมากราวฟากับดิน
เงินมีมากมีนอย ใหจับจายใชสอยในสิ่งที่เปนประโยชนจะจายไปแตละสตางคอยาจายดวย
ความลืมตัว ใหจายดวยความมีเหตุมีผล จายดวยความจําเปน อยาจายดวยนิสัยสุรุยสุราย นั่นมันเปน
การทําลายตัวและทรัพยสิน การสจับจายดวยความจําเปนนั้นเปนความเหมาะสมอยางยิ่ง ไมคอยผิด
พลาดตลอดไป การแลกเปลี่ยนเอาสิ่งนั้นมา สิ่งนั้นเราไมมี เรามีสิ่งนี้ แตเราตองการสิ่งนั้นเพื่อ
ประโยชนอยางนั้น ๆ แลวเรานําสิ่งนี้เปลี่ยนเอามา ซื้อเอามาได นี้ชื่อวามีเหตุมีผลและมีความจําเปน
จายมากจายนอยก็ไมเสียหาย ถาจายดวยเหตุดวยผลและความจําเปนตามหลักธรรมดังที่กลาวมา
ใหจายดวยความคํานึงเสมอ อยาจายดวยความลืมเนื้อ ลืมตัว จายจนเปนนิสัย จายจนไมรูจัก
คําวาเสียดาย นั่นทานเรียกวา บาจาย ออกจากบาจายแลวก็ใจรั่ว ลงไดใจรั่วแลวเก็บอะไรไมอยู
เหมือนกับภาชนะรั่วนั่นแล เอาไปตักน้ําซิ อยาวาเพียงน้ําในบึงในบอนี้เลย ไปตักน้ํามหาสมุทรก็ไมอยู
ไมขัง เอาตะกราไปตักน้ํามันไหลออกหมด นี้ก็เหมือนกัน คนใจรั่วจะเอาเงินใหเปนแสน ๆ ใหกี่สิบ
ลานรอยลานก็เถอะ ไมมีเหลือเลยฉิบหายหมดเพราะใจรั่วเก็บไมอยู นี่แลโทษแหงความเปนคนบา
จาย โทษแหงความใจรั่วเปนอยางนี้ ใครไมอยากเปนบา อยาทําอยางนั้น

อยาประพฤติตัวใหเปนคนใจรั่ว อะไร ๆ ผานมาควาหมด ๆ เงินแทนที่จะมีไวใชไดสองวัน
สามวัน แตใชวันเดียวขณะเดียว ไมพอใชดวยซ้ําไป เพราะความใจรั่วมันสังหารแหลกในพริบตาเดียว
นี่แลคนเราถาเลยเขตของธรรมแลวเปนอยางนี้ หาชิ้นดีไมได
ธรรมทานบอกวา อารกฺสมฺปทา ใหเก็บหอมรอมริบ สิ่งไหนที่ควรจะจับจายก็ใหจับจายโดย
ทางเหตุผล เก็บไวเพราะอะไรก็ใหมีเหตุผล ที่เก็บไวเก็บไวเพื่อความจําเปนในกาลขางหนา ไมวาตัว
เราหรือครอบครัว หากเกิดความจําเปนขึ้นมาอยางไรแลวจะไดเอาเงินจํานวนที่เก็บไวนี้ เพื่อรักษาตัว
และผูเกี่ยวของ ที่จําเปนจายไปเวลานี้จายไปดวยความจําเปนอยางนี้ ๆ ก็รูไว ธรรมทานบอกวาไมให
เหลือเฟอ ไมใหใชฟุมเฟอยแบบลืมเนื้อลืมตัว ไมใหเก็บไวแบบตระหนี่แกะไมออก แมตัวเองจะตาย
ก็ไมยอมจายคาหยูกคายา แตกอนเงินเราเปนเงินตรา เหรียญตราจนเขาสนิมเขาเรียกเปนกาบปลี
เปนยางปลี ดําป ดําเปนสนิมไปเลย เก็บไวไมมีจายสักที เพราะผีตัวตระหนี่มันหึงหวงมาก ตามแลว
ยังมาเปนเปรตเปนผีเฝาถุงเงินอยูนั้นอีกแหละ นั่นมันเกินเหตุเกินผลของโลกไป เพราะความตระหนี่
ถี่เหนียวบีบบังคับ ตายไปแลวยังมาหวงอยูอีก นั้นเกินประมาณความพอดี ไมถูกธรรมของพระพุทธ
เจา เพราะฉะนั้น การเก็บที่ดี การจับจายใชสอยอะไรก็ดี ใหมีเหตุมีผลเปนธรรมคุมครองรักษาอยู
เสมอ จะเก็บพอดี จะจายพอดีมีความสุข นี่แลกการประพฤติตัว การมีหลักใจ ไมใหเปนคนใจรั่ว
ควรปฏิบัติตัวและสิ่งเกี่ยวของตามหลักธรรมดังที่กลาวมา
คนเรามีหลักใจตองมีหลักทรัพย เมื่อมีหลักทรัพยกับมีหลักธรรมก็ชุมเย็น สมชีวิตา เลี้ยงชีพ
ใหรูจักพอดี ความมีประมาณเสมอ รูจักเวล่ําเวลา วันหนึ่งทานวันละเทาไร วันละสามมื้อหรือสี่มื้อ แต
ดูทุกวันนี้มันไมใชสามมื้อสี่มื้อนะ มันรอยมื้อรอยครั้ง เดินไปนี้จิ๊บ ๆ เดินไปนั้นจั๊บ ๆ อันนั้นหวาน
อันนี้คาวเรื่อย อันนั้นผลไม ลูกนั้นดี ลูกนั้นมาจากเมืองนอกนะ ลูกนี้มาจากเมืองนอกนะ เปนบาง
เมืองนอกกันไปหมด เหอเมืองนอกกัน เมืองในถูกมองขาม เมืองของตัวเพื่อเปนเนื้อเปนหนังตัวเอง
ไมสนใจสิ่งใดก็ตามถามาจากเมืองนอกแลว โฮ โนนอยูในครรภโนนยังไมลืมตา ก็จะโดดผางออกมา
จากครรภแมนั่นนะ มันเกงขนาดไหนเกงกระทั่งเด็กอยูครรภ ทองแมหนังแมจะแตกไมสนใจ ขอให
ไดเห็นของมาจากเมืองนอกซื้อของเมืองนอกเถอะ
พากันตั้งเนื้อตั้งตัว บานเมืองของเราเปนบานของไทย บานของไทยใหตางคนตางรักสงวน
ตางรักษาเนื้อหนังของตนอยาใหเหลือตั้งแตโครงกระดูก
ใหกาฝากมากัดมากินมาไชกินไปหมด
กาฝากมีอยูตนไมตนใด ไมตนนั้นตองฉิบหายวายปวงไมนานเลย ยิ่งตนไหนมีกาฝากมาก ๆ ตนไม
ตนนั้นเราชี้นิ้วไดเลยวาไมกี่ปตายแน ๆ หรือไมกี่เดือนตาย เพราะกาฝากเกิดจากกิ่งไม แตมันเปน
เนื้อเปนหนังของมัน เปนดอกเปนใบเปนกิ่งเปนกานเปนผลของมันเอง แตมันดูดซึมเอาอาหารจาก
ตนไมตนนั้น ตนไมตนนั้นไมไดเรื่องอะไร มีแตถูกเขาดูดซึมไปตลอดเวลาไมนานก็ตาย
นี่ก็หมือนกัน เราก็เปนคนไทยดวยกันทั้งนั้น ทําไมจึงไมรักไมสงวนเนื้อหนังของตนเอง เหอ
ตั้งแตเมืองนอกเปนบาไปหมด อะไรก็ของมาจากเมืองนอก ไมไดลืมตาก็ตาม พอเขาบอกมาจาก

เมืองนอก ตาบอดมันก็ควาเอา จะเอาของเมืองนอกมันเปนบาขนาดนั้น นี่แหละความเหออยางนี้ไมมี
เนื้อมีหนังติดตัว ตอไปจะเหลือตั้งแตรางนะ จะวาไมบอก หลวงตาบัวพูดใหอยางชัด ๆ หลวงตาบัวก็
อยูในเมืองไทยและเรียนธรรม การเรียนธรรมปฏิบัติธรรมไมเรียนโลกจะเรียนอะไร เพราะธรรมกับ
โลกประสานและกระเทือนถึงกันอยูตลอดเวลา ทําไมจะไมรูเรื่องความผิดความถูกของมนุษยที่อยู
ดวยกันละ ลองพิจารณาเรื่องเหลานี้ดูบาง นี่เราพูดเรื่องความเหอ ๆ ไมเขาเรื่องเขาราว ไมเขาหลัก
เขาเกณฑ ความเหอจะพาตัวและบานเมืองลมจมก็ควรกระตุกบังเหียนบางคนเรา ไมงั้นจมแนไมอาจ
สงสัย
ใหรักใหสงวน อยาฟุงเฟอเหอเหิม อยาลืมเนื้อลืมตัว ของ ๆ ตัวมีอะไร สนฺตุฏฐี ยินดีตามมี
ตามได ของที่เกิดเองทําเองนั้นเปนของดี เอา ทําลงไป ถาเปนควายก็ควายอยูในคอกของเราเกิดมา
ตัวใดขายไดราคาเทาไร ไมตองหักตนทุน เปนกําไรลวน ๆ ถาไปซื้อมา สมมติวาซื้อรอยบาท ขายรอย
หาสิบบาท ก็ตองหักออกเสียรอยบาท นี้เปนตนทุน ไดกําไรหาสิบบาท นี่มันตองไดหักเสมอ ถาเปน
ควายที่เกิดในคอกของเรา ทางภาษาอีสานเขาเรียกวา ควายลูกคอก ขายเทาไรไดเงินเทานั้น ไมตอง
หักคาตนทุนที่ซื้อมาเทาไร ๆ เพราะไมไดซื้อ เนื่องจากเกิดกับตัวเอง เปนสมบัติกนถุงของสกุลเสีย
เอง
นี่ของ ๆ เราที่พยายามผลิตขึ้นมา ไดมากนอยเทาไรก็เปนของเรา คนไทยเปนคนอันเดียวกัน
เปนเนื้อเปนหนังอันเดียวกัน ชีวิตจิตใจฝากเปนฝากตายดวยกัน ไมวาอยูภาคใดก็คือคนสมบูรณแบบ
ดวยกันทั้งนั้น มีพอมีแม พอแมเปนคน ลูกเกิดมาเปนคน ไมวาอยูภาคใดเปนคนดวยกัน หัวใจ
มนุษยดวยกัน เมื่อมีความรักสงวนซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน ก็เปนเนื้อเปนหนังของ
ตนขึ้นมา ชาติก็มั่นคง
ผูที่ผลิตผูที่ทํา เมื่อเห็นมีรายไดขึ้นบางก็มีแกใจคนเรา ทําอะไรลงไปไมมีใครสนับสนุนก็เจง
ยอมหมดกําลังใจคนเรา แลวจะมีอะไรเหลือ มันเจงไปทั้งนั้นแหละ ถามีใครสนับสนุน ก็มีกําลังใจคน
เรา การสงเสริมเนื้อหนังของตนเองควรสงเสริมอยามองขามหัวของตัวไปจะเปนการเหยียบหัวตัวเอง
ลงไป อยาลืมเนื้อลืมตัวซึ่งเคยเปนอยูแลว ลืมมากที่เดียว แมแตของทําในเมืองไทยก็ตองเอาตรา
เมืองนอกมาตี ฟงดูซิ ตีตราทําในโนนอิงกแลนดอิงกเลิน อิงบามาจากไหนก็ไมรูแหละ ไมอยางนั้นมัน
ไมซื้อ มันเหอกัน เหอหาอะไร จะเหาะเหินเดินฟาทั้ง ๆ ที่ไมมีปก ไมอายเมืองนอกเขาบางเหรอ
คนไทยเราไปที่ไหน มักไดยินจากคนเมืองนอกเสมอวา คนไทยแตงตัวโกหรู บางรายก็สงสัย
หรือเขาใสปญหาคนไทยเราก็ไมทราบได วาเมืองไทยคงเปนเมืองเจริญมาก คนไทยจึงมีแตผูแตงตัว
โกๆ หรู ๆ กันทั้งนั้น
วันนี้มีเวลาที่จะพูด เมื่อเรื่องมาสัมผัสเราก็พูด เขาบอกวาเมืองไทยเขาไปแทรกเมืองไหนเขารู
ทันที เพราะการแตงเนื้อแตงตัวหรูหราที่สุดเลย เขาวางี้ แลวการที่ติดหนี้ติดสินเมืองนอกพะรุงพะรัง
ก็คือเมืองไทยเปนเบอรหนึ่ง บางรายเขาวาอยางนี้ ไอเราอยากจะมุดลงดินไปในขณะนั้นแหละเมื่อได

ยิน พระก็มีหูมีตาเหมือนกับฆราวาส ทําไมจะไมไดยิน มีใจเหมือนกันทําไมจะไมคิด เราตองคิด เราก็
ละอายดวยเพราะเราเปนคนไทยคนหนึ่ง เหลานี้เปนสิ่งที่เราควรคิดดวยกัน ไมควรภูมิใจวาตัวมั่งมี
และแตงตัวอวดโลกเขาไดทาเดียว ควรคิดถึงคนไทยทั้งประเทศดวยอาจไดแกไขในสิ่งที่ควรแกไข
เมืองไทยอาจมีเนื้อมีหนังขึ้นบางไมมีแตหนังหุมหอกระดูกดังที่เปนอยู ซึ่งเปนที่นาอับอายเมืองอื่นเขา
สมชีวิตา เลี้ยงชีพพอประมาณ การจับจายใชสอยอยาฟุมเฟอยจนเกินเนื้อเกินตัว เสื้อผา
กางเกงเครื่องนุงหมใชสอยใหพอเหมาะสมกับตน นั้นแหละเปนคนที่งาม งามลึกซึ่ง งามโดยหลัก
ธรรมชาติ ไมไดงามดวยความเคลือบแฝงตกแตงรอยแปด แตไมสนใจตกแตงใจที่สกปรกรกรุงรัง
ดวยความหอยโหนโจนทะยาน
ความแตงเนื้อแตงตัวเลยเถิดเลยเหตุเลยผล ดูแลวนาทุเรศในสายตาสุภาพชนผูมีศีลธรรม
มันจะกลายเปนลิงแตงตัวไป ลิงแตงตัวเปนยังไง คนแตงตัวก็ไมเปนไร ไมตื่นไมสะดุดใจนัก พอลิง
แตงตัวนี้ดู อูย ตัวของมันเองไมใชเลนนะลิงนะ พอเขาแตงตัวใหเรียบรอยมันมองดูมันนี่ อูฮู ใส
หมวกแกปใหแลวมันเหมือนจะเหาะโนนนะลิง กิริยาอาการหลุกหลิก ๆ ทั้งจะเหาะจะโดด ราวกับเปน
โลกใหมขึ้นมาในตัวของมัน
คนเราก็เหมือนกัน พอแตงตัวดวยเครื่องสําอางชนิดตาง ๆ อยางหรูหราก็เหมือนจะเหาะเหิน
เดินฟา นั่นละคนลืมเนื้อลืมตัวไมดูเจาของบางเลย ดูตั้งแตขางนอก อยากใหคนอื่นเขามองเราสนใจ
ในเรา อยากใหคนอื่นเขามองเราเปนจุดที่เดน มันเดนดวยความฟุงเฟอเหอเหิม เดนดวยเขาหัวเราะ
เยาะก็ไมรู เราไมไดมองดูหลายแงบาง การมองดูหัวใจคน คนก็มีหัวใจ เราไมไดไปเอาหัวใจเขามาไว
ในกํามือเรานี่นะ จึงไมทราบวาเขามองแบบไหนเขาคิดแบบไหนกับเรา
หัวใจของคนมีสิทธิ์คิดได เราตองคิดทั้งหัวใจคนทั้งหัวใจเราดวย หัวใจเพื่อนฝูงทั่ว ๆ ไป ทั้ง
เมืองนอกเมืองนาเมืองไทยดูใหตลอดทั่วถึง เทียบสัดเทียบสวนไดพอประมาณ แลวเราก็ดําเนินการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพ เครื่องใชสอยทุกสิ่งทุกอยางใหเปนไปดวยความพยายามพอเหมาะพอสม สมชื่อวา
เราเปนเมืองพุทธใหรูจักวา สนฺตุฏฐี ยินดีตามมีตามได ไมฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว
กลฺยาณมิตฺตตา ใหพยายามคบเพื่อนที่ดีงาม คําวาเพื่อนนั้นมีทั้งภายนอกภายใน เพื่อนภาย
นอกก็คือเพื่อนปาปมิตร คนชั่วกิริยาแสดงออกมาทางกายก็ชั่ว พูดออกมาทางวาจาก็ชั่วเพราะใจมัน
ชั่ว คนประเภทนั้นใหพยายามหลบหลีกปลีกตัวอยาเขาชิดสนิทสนมมากนัก มันเสียตัวเราเอง นั่น
พาลภายนอกยังพอหลบหลีกได ไอพาลภายในคือหัวใจของเราเองนี้มันสําคัญ หลบหลีกยากวันหนึ่ง
มันคิดไดกี่แงกี่ทางที่จะสังหารตัวเองใหเกิดความเสียหายวุนวายไปตามนั้นนะ มันมีกี่แงกี่กระทงหัวใจ
เรา ใหดูตัวนี้ตัวพาลนี่ คิดขอไหนขึ้นมาไมดีใหพยายามแกไขขอนั้นใหดี เมื่อแกไขจุดนั้นไดแลวตอไป
ก็จะมีแตเหตุแตผลระบายออกมาทางกาย ทางวาจา เพราะออกมาจากทางใจที่ไดรับการอบรม และ
ฝกฝนเรียบรอยแลว ก็เปนคนดี นี่แหละบัณฑิตคือผูฉลาดในทางธรรม ประพฤติตนใหเปนความรม
เย็นแกตนและผูอื่น ทานเรียกวานักปราชญบัณฑิต

เราพยายามแกไขสิ่งที่ไมดีของเราซึ่งเปนพาลนั้นออกเสียใหกลายเปนนักปราชญบัณฑิตขึ้นมา
ภายในตน อยูที่ไหนก็รมเย็นเปนสุข นี่แหละพรปใหมที่ใหทานทั้งหลายในวันนี้ ขอใหนําไปพินิจ
พิจารณา
ในเบื้องตนก็ไดพูดถึงเรื่องธรรมของฆราวาส ที่จะเปลี่ยนสภาพจากความเปนปเกากลายเปนป
ใหมใหเปนคนดีขึ้นมาตามปใหมวา
อุฏฐานสมฺปทา
ใหมีความขยันหมั่นเพียร อยาขี้เกียจขี้ครานในการงานที่ชอบและเปน
ประโยชน
ขอสอง อารกฺขสมฺปทา สมบัติมีมากนอยใหพยายามเก็บหอมรอมริบ อยาใชแบบสุรุยสุราย
ใชอะไรก็ดีใหมีเหตุมีผลเปนเครื่องค้ําประกัน ผูนั้นจะมีหลักทรัพยเพราะมีหลักใจ
ขอสาม สมชีวิตา การเลี้ยงชีพพอประมาณ ไมฟุมเฟอยเกินไป ไมฝดเคืองเกินไป ทั้ง ๆ ที่สิ่ง
ของมีอยูมาก และคนในครอบครัวมีจํานวนมาก จะทําเพียงนิดเดียวก็ฝดเคืองเกินไป ของมีอยูก็ทําให
พอเหมาะพอสม
กลฺยาณมิตฺตตา ใหคบเพื่อนอันดีงาม อยาคบกับพวกปาปมิตร
ในสี่อยางนี้แหละเปนสิ่งที่จําเปน
ที่เราจะตองไดพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามดวยกันเพื่อ
ความเปนคนดีทั้งปใหมนี้และปใหมหนา
ในอวสานแหงการแสดงธรรมนี้
ขออํานวยพรใหทานทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจและ
ประพฤติตนใหเปนสัมมาบุคคลโดยทั่วถึงกัน
เอาละแคนี้ เอวํ

