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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ฟุงเฟอแบบรถติด 
 

 หยุดกันตั้งแตวันที่เทาไร (๑๓-๑๗ ครับ) หยุดเลนมันเลนจริงๆ นะ มันไมใชวาคํา
วาเลน มันจริงมันจังมาก เลนสนุกสนานจริงจังมากทีเดียว ยิ่งภาคอีสานน้ีเหมือนเด็กเลย 
สงกรานตภาคอีสานกับภาคอื่นรูสึกจะผิดกันอยูมากพอสมควร ภาคอีสานนี่เปนเด็ก
ทั้งหมดเลย ไมมีผูใหญผูนอยนะถาเวลาเลน ขึ้นไปบานใดเรือนใดตักน้ําอาบเสร็จแลวคว่ํา
หมอลงหนีไปเลย ดาวาอะไรๆ เฉยเลย ดาเขาก็ดาเลนกันนั่นแหละ เขาดาเขาอะไรอยางน้ี
เฉย จึงวาเลนจริงๆ ภาคอีสานนี่เปนภาคเด็กเลน แตดีอันหนึ่งทางน้ําใจไมคอยมอีะไรกัน
งายๆ ละ การเลนยกใหเปนที่หนึ่งภาคอีสาน 
 นี่จึงไดเตือนทุกภาคนะ เวลาเลนก็ใหเลนจริงๆ อยาไปถือสีถือสากัน ถามีถือสีถือ
สาอยูไมเรียกวาเลน คําวาเลนตองลดตัวลงไปเหมือนเด็ก ไมมีศกัดิ์ศรีดีงามอะไรเลย 
ปลอยลงสูความเลนทั้งหมด นั่นแหละจึงเรียกวาเลน เมื่อเลนอยางน้ีก็สนุกสนานกัน ถาเลน
อยางถือสีถอืสาคอยจับผิดจับถูกไมใชเลนกัน เปนพิษเปนภัย ไมสนิทในการเลน ไมสนิท 
คําวาเลนตองปลดปลอยทั้งหมด อยางนายอําเภอเห็ม นายอําเภอเห็มเขาเปนนายอําเภอ 
วันนั้นเขาจะขึ้นเลนลิเกละคร  
 เขาก็ถอดเสือ้ตรานายอําเภอออก นายอําเภอเห็มอยูนี่นะ เอาเสื้อหอยไวปบนาย
เห็มจะเลนละคร ไปก็เลนละครกับพวกนั้นแบบเดียวกันหมดเลย นายอําเภอเห็มอยูตนเสา 
นายเห็มเลนละครเขาทาดีนะ ไดเปนคติดี บอกวาใหนายอําเภอเห็มอยูบนตนเสา คือถอด
เส้ือตรานายอําภงอําเภอออกไปแขวนไวนั้น นายเห็มจะเลน วางั้นนะ พอวาก็ฟดกันเลยไม
วาผูใหญผูนอย อยางน้ันจงึเรียกวาเลนเขาใจไหม นายอําเภอเขาอยูตนเสา นายเห็มก็เลน 
 นี่เราก็ใหเปนอยางน้ัน การเลนตองไมถือสีถือสากัน ในเวลาเลนอยาไปถือสีถือ
สากัน ใหถือความสนุกรื่นเริง คือวนัเลนน้ันหมายถึงวันสนุกรื่นเริงของทุกคนที่ตั้งหนา
มาชุมนุมเลนกัน อยาใหมีเส้ียนมีหนาม มีพิษมีภัยจากทิฐิมานะความสูงความต่ําอะไร
มากระทบกัน อยางนี้ไมดีนะ เวลานั้นใหปลดออกหมด ไอเส้ือนายอําเภอเห็มเอาไปติดไว
ตนเสาใหหมด ใหมีแตนายเห็มทั้งประเทศเรานี่  
 วันสงกรานตใหมีแตนายเห็มทั้งประเทศ เส้ือนายเห็มเปนเสื้อตําแหนงนายอําเภอ
เอาไปเกาะไวตนเสา นายอําเภอเห็มอยูนี่นะ นายเห็มจะเลน พอวานั้นก็ซัด  ใหเราทําแบบ
นายเห็มนะ อยาไปแบบสูงๆ ต่ําๆ การเลนกันไมสนิท ถือสีถือสา ยังมีผกูโกรธผูกแคนกัน
ในเวลาเลนไมถูก นี่จึงเรียกวาเลน และเปนความสนุกสนานไดจริง สมกับวามีความสนุกร่ืน
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เริง ใหพากันจําเอาไว คําวาเลนกับจริงมันตางกนั แตหลวงตาบัวไมมีเบอรนายอําเภอ เวลา
พูดกับญาตกิับโยมก็เปนชั้นๆ พอลงมาถึงไอปุกกี้ไอหยองไอหมีแลวนี่ โถ เปนไอปุกกี้ไอ
หมีไอหยองไปหมดเลย ใครมายุงไมได เวลานี้จะเลนกับหมา ซัดอยูกับหมานัวเนียเลย 
ตําแหนงหลวงตา-นายอําเภอไวนูนเลย ซัดกัน เปนอยางน้ันเวลาเลนตองเลนอยางน้ันซ ิ
เวลาเลนกับหมาใครมายุงไมได ซัดกบัหมา จึงเรียกวาเลน 
 ทีนี้พลิกจากหมามาหาคน หมามายุงไมไดเดี๋ยวจะถูกตมยํา เรากําลังเทศนาวาการ
มาเหาวอกๆ เอามาตมยําเลย กูกินขาวอิ่มแลวมึงมาเหาอะไรอีก แตกอนกกูําลังหิว มึง
ทําไมไมเหากูจะไดตมยําใหทันสมัย นี่เตือนใหทราบ การเลนจะทําใหเสียเนื้อเสียตัว เลน
เฉยๆ ไมไดทําใหเสียตัวนะ การเลนความสนุกสนานไมเปนความเสียตัว เปนความรื่นเริง
บันเทิง โบราณทานจึงจัดใหเปนจุด ใหเปนกาลเวลาที่สนุกสนานรื่นเริง เพราะเราหมุนตัว
เปนเกลียวมาตลอดทั้งวันๆ มาครบรอบปเปดใหเปนความสนุกสนานร่ืนเริงบางก็ใหเปน
ความสนุกสนานรื่นเริงติดจิตติดใจไปทุกคน  
 อยาใหมีความโกรธความแคน ผูกอาฆาตมาดรายตอกันในเวลาเลนอยางน้ัน ไมถกู 
เลนก็เลนจริงๆ ไมถอืเลยละ จากน้ันไปแลวก็เปนอันใหมขึ้นมา ใหเปนเหมือนนายอําเภอ
เห็ม นายอําเภอเห็มเขาเอาเสื้อนายอําเภอ ตรานายอําเภอไปหอยไวตนเสา  นายอําเภอ
เห็มอยูนี่นะ บอก เอาเส้ือไปเกาะไวนายเห็มจะเลน นายเห็มก็ลงเลนซัดแหลกเลย นั่นให
เปนเหมือนนายอําเภอเห็มนะ เขาใจไหม 
 เวลาเลนก็ใหเลนอยางน้ันจึงเรียกวาเลน มีสัตยมีจริง มนุษยเลนไมเหมือนสัตวเลน 
มนุษยเลนเลนจริงๆ เปนความรื่นเริงบันเทิงกันในเวลาเลน ไมใหมีอะไรเปนความเสียหาย 
ใหมีแตความรื่นเริงบันเทิงตอกัน ในปหนึ่งๆ จะมีหนหนึ่งๆ อยางเดือนเมษานี่มาตั้งแตโบ
รํ่าโบราณ ไอมกราฯปใหมนี่ตั้งขึ้นทหีลัง ก็เปนอยางน้ันจืดๆ ชืดๆ ไมคอยมีรสมีชาติ
เหมือนเดือนเมษานะ เดือนเมษาทีจ่ะเขามาถึงวันที่ ๑๓-๑๔ นี่เปนความรื่นเริงบันเทิงของ
คนทั้งประเทศเรามาจากโบร่ําโบราณ ใหเปนเคร่ืองระลึกเอาไว นั่นเรียกวาเลน  
 แตอยาไปเลนใหเสียเนื้อเสียตัว อยางไปเลนการพนันขันตอ สูบฝนกินกัญชานี่ไมใช
เลน นี้เร่ืองฉิบหายอยาไปทํากันนะ การเลนไมใชไปทําความฉิบหายแกตนเอง การเลนเปน
ความสนุกร่ืนเริงบันเทิง ไมใชสรางความฉิบหายแกตน อยางน้ันไมเรียกวาเลน เรียกวา
สรางความฉิบหายเปนภัยตอตนไมเรียกวาเลน พากันจําเอานะ เวลาเลนก็เลน เวลาจริงก็
จริง เวลาเลนใหเห็นชัดเจนวาเลน เวลาจริงก็ใหถือเปนหลักเปนเกณฑ เปนคติเครื่อง
เตือนใจไดเรียกวาจริง เชนอยางธรรมะสอนโลกเรียกวาจริง 
 ถาอันใดเปนขอตลกอยูในธรรมะนั้นก็เปนคติธรรมแทรกไปในนั้นเสร็จ ไมใชเปน
เร่ืองเลนนะ คือจะเปนเรื่องตลกบางก็แทรกธรรมอยูในนั้น เรียกวาธรรม อยางที่เรานํามา
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สอนพี่นองทัง้หลายนี่ที่ออกหนาออกตาจริงๆ เปนเวลา ๗ ป เราสอนพี่นองทั้งหลายทั้ง
เลนทั้งจริงไปดวยกันน่ันละ แตเลนน้ันเพื่อความจริง แทรกกับความจริงๆ ไมใชเลน
เพื่อความเสียหายอะไร ตลกบางอะไรบางมีเปนธรรมดาแทรกกันไป ธรรมตองเปน
ของจริงเสมอ ใหยึดไปนะ 
 โอวาทคําส่ังสอน ที่หลวงตาไดสอนพี่นองทัง้หลายมาตั้งแตไดออกประกาศตนเปน
ผูนําพี่นองทัง้หลายนั้นเปนโอวาทกลั่นกรองมาแลวจากอรรถจากธรรมอยางดี ไมมีเคลื่อน
คลาดอะไร ใหยึดอันนั้นเปนหลักเปนเกณฑ ถาไดออกยังไงแลวนั้นแหละคือความถกูตอง 
ไดพิจารณาเรียบรอยแลว ใครจะมาคัดคานตานทานอะไรก็ไมมีความหมาย อันนั้นคือ
ความจริงเปนหลักเปนเกณฑไดปฏบิัติ ไอพวกที่มาคัดคานตานทานเอาไปเปนหลักความ
จริงแหลกเลย โลกไมมีเหลือ สําหรับธรรมแลวเปนหลักความจริงรมเย็นเปนสุขไดทั่วหนา
กัน 
 เราก็ไดนําธรรมนี่มาสอนพี่นองทัง้หลาย ทางดานวัตถุก็สอนเต็มเม็ดเต็มหนวยไม
เคลื่อนคลาด เราก็มีความอบอุนดวยการนําพี่นองทัง้หลายทางดานวัตถุก็ไดสมบูรณพูนผล
เขาคลังหลวงของเรา กระจายออกทัว่ประเทศเขตแดน มีแตส่ิงกอสรางที่ออกมาจากน้ําใจ
ของพี่นองทัง้หลายที่รักชาตินั้นแล บริจาคแลวกอสรางที่นั่นที่นี่ขึ้นทุกแหงทุกหน ไปทีไ่หน
เห็นแตส่ิงกอสรางทั้งนั้นละ สวนมากก็โรงพยาบาลเปนที่หนึ่ง อันดับสองก็โรงเรียน อันดับ
สามก็ที่ราชการ นี่เปนสมบัติของพี่นองทั้งหลาย 
 สําหรับหลวงตานี้เรียกวาพูดตามความจริงจริงๆ เราแบมือ เราไมมีแตะตองเลยเงิน
พี่นองทัง้หลายที่บริจาค ไมวาทองคาํ ดอลลาร เงินสด เราออกเพื่อโลกทั้งน้ัน เราไมเอา
อะไร เราบอกวาเราพอแลวทุกอยาง การสอนโลกเราสอนดวยความพอในหัวใจ ธรรมที่
สอนออกไปจึงแนใจวาไมผิดๆ ตลอดมา ใครจะมาคัดคานตานทานโจมตีประการใดมันก็
เหมือนหมาเหาฟานั่นละเขาใจไหม ความจริงเปนความจริงตลอดเวลา ลบไมสูญคือ
ความจริง ไอความจอมปลอมมันเขามาชองนั้นตกไปชองน้ีตกไป ไมไดแนนอน แตความ
จริงนี่แนนอนมาก  
 ใหทานทั้งหลายยึดเอาหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติตอตัวเอง ตลอดหนาที่การงาน สังคม
ตางๆ แลวจะเปนคติเครื่องเตือนใจ มีความแนนหนามั่นคงตอไปโดยลําดบั เราไดพยายาม
สุดขีดแลวการชวยพี่นองทั้งหลายคราวนี้ นี่ก็ไมหยุดไมหยอนเห็นไหม บริจาคมาเรื่อยๆ 
ถาวาทองคําก็ไดเปนกอบเปนกํามาแลวก็ยังไมแลว ทีแรกทองคําเที่ยวหาขูเอา เห็นหนา
ใคร “ไหนทองคํากระเปาไหนเอามา” ขูทีแรก ทีแรกขู ครั้นตอมาพอไดเปนกอบเปนกํา
ตามความมุงหมายทุกส่ิงทุกอยางแลว ทีนี้เปนการขอบิณฑบาตแบบลอยๆ แลวออดออน
ขอเอา  
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 คราวนี้ไมขู ใครใหเทาไรเอาทั้งนั้นๆ ไมขู แผนนี้เปนแผนหนึ่งแผนเด็ดๆ แผน
ลดลงมาจนกระทั่งแผนบิณฑบาตขอออดออน เดี๋ยวนี้อยูในขั้นนี้ละ มีออดมอีอน ใครมี
เทาไรเอามาเขาคลังหลวงของเรา เพื่อจะเปนลมหายใจของคนทั้งชาติ ลูกหลานชาติไทยเรา
เวลานี้ทั้งหมด ๖๓ ลานคนแลว นี่หายใจอยูในคลังหลวง ไมไดอยูทีไ่หน คลังหลวงติดกึ๊ก
เอาไวแลวเปนเครื่องประกันครอบเมืองไทยเรา จึงตองไดตางคนตางเสาะแสวงหา หลวงตา
จึงวาแลวก็ไมแลว ตอยกันบนเวทีลงมาเวทีใหน้ําก็ยังตามตอยกันอยู ตอยเวลาใหน้ําไม
ตอยหนัก ตอยขึ้นเวทีนี้เอาหนัก พอตายตายเลย พอลงมาใหน้ําแลวตอยแปะๆ ไปอยาง
นั้น  
 อันนี้เอาสวนใหญมาไดแลว ทองคําไดสมมกัสมหมายเรียกวาตอยบนเวที ลงจาก
เวทีมาแลวตอยแปะๆๆ “เปนยังไงมีบางไหมทองคํา” ออดนั้นออดนี ้ ตอยแบบกําลังให
น้ําก็ตามตอยอยูอยางน้ัน นี่ตอยอยูทุกวัน ตอยแปะๆ อยูงัน้ละ นี่ทองคําเราเวลานี้ก็ไดตัง้
เกือบ ๑๐๐ กิโลแลว ดูเหมือน ๘๗ กิโลแลว ทองคําที่เราไดหลังจากมอบแลวเวลานี้ได 
๘๗ กิโลแลว ถาไมออดไมออนพี่นองทั้งหลายก็ไมมี หายเงียบไปเลย เราไดจุดใหญแลวก็
หายเงียบไปเลย ที่ไดจุดใหญแลวก็หาแตะนูนแตะนี้ ขอนั้นขอนี้บิณฑบาต ไดมาตัง้ ๘๐ 
กิโลแลว นั่นเห็นไหมละ 
 นี่ตอยนอกเวที ตอยเวลาใหน้ําก็ไดผลอยู ก็ตอยแบบนั้นละเรื่อยมา เราจะพยายาม
ทุกวิถีทางทีจ่ะชวยพี่นองทั้งหลายไดเต็มกําลังของเรา ในเวลามีชีวิตอยูเราจะสราง
ความดีเพื่อโลกทั้งหลายใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ตายแลวเราดีดผึงเลยเราพูดตรงๆ เรา
หายหวงทุกอยางแลว นี่เราหวงแตพี่นองชาวไทยของเราทั้งนั้น ที่ดีดทีด่ิ้นทางนูนทางนี้ไม
หยุดไมถอยดีดเพื่อพี่นองทั้งหลายนะ เราเพื่อพี่นองทัง้หลาย เราเพื่อพี่นองทั้งหลายทั้งนั้น
แหละ เพราะฉะนั้นจึงพากันไดเห็นใจชาติไทยของเรานะ เปนชาติที่เราจะตองรับผิดชอบ
ทั่วหนากันทุกคน  
 ใหตางคนตางอุตสาหพยายาม การอยูการกินการใชการสอยก็อยาฟุงเฟอเหอเหิม
จนเกินเนื้อเกินตัว เมืองไทยเรายกนิ้วใหเลยวาเปนเมืองฟุงเฟอ บอกตรงๆ เราเกิด
ทามกลางของเมืองไทยเรา เมืองไหนไมไดเหมือนเมืองไทย เมืองไทยนี่ฟุงเฟอเหอเหิม
มากทีเดียว ทําไมจึงฟุงเฟอเหอเหิมมาก ตนเหตุเปนมาจากพอแมปูยาตายายพาอยูพากิน
พาถอพาพายมาดวยความสงบรมเย็น อาหารการบริโภคสมบูรณพูนผลมาเรื่อยๆ ทีนี้
ลูกหลานไทยจึงไมรูโทษซิ เพราะเห็นแตความสะดวกสบาย  
 ทีนี้เวลาเขามาถึงสนามใหญของความวุนวายแหงโลกแลว มันปรับตัวไมทัน เราเคย
มาอยางไรกไ็ปตามความเคยของเรา ปรับตัวไมทัน เรียกวาไมทันเขา เพราะฉะนั้นจึงให
พิจารณาดีดดิ้นใหทันเหตุการณ อยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว ดังที่เคยพูดเมือ่สอง
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วันมานี้แหละ เขามาเลาใหฟง มันโมโหก็เอาเสียบางซิเรา จะไมโมโหยังไง ไมใชพระอฐิพระ
ปูนนี่วะ มาก็รถติดๆ มนัยังไงนักไอรถติดนี่นะ ไลเขามาละซิ อยูถนนมันก็ติด เขามาใน
บานรถก็ติด เขาไปในครัวรถก็ติด เขาไปในหองนํ้าหองสวมรถก็ติดเหรอ ออกจากนั้นเขา
ไปในหมอแกงหมอหุงขาวรถติดๆ เหรอ แกงอยูในหมอจะไปตักแกงกไ็มไดรถตดิ มีแตรถ
ติด จะตักอาหารขึ้นมาใสปากก็รถตดิ จะกลืนขาวลงเคี้ยวอาหารก็ไมไดรถติดๆ ติดตลอด
เลยเหรอ เราก็วางั้น มันทําไมไดตดินัก คือมันตดิมากตอมาก มันติดไปหมด  
 ถามันฟุงเฟอมันฟุงเฟอไปหมดอยางน้ี เขาใจไหมละ ถามีประหยัดก็ประหยัดทุกส่ิง
ทุกอยาง ประหยัดเขามาๆ ถาลองฟุงเฟอทุกส่ิงทกุอยางจะฟุงเฟอไปตามๆ กัน แบบรถติด 
เขาใจไหมละ รถนี่มันตดิ ไปไหนติด จนกระทั่งอยูในหมอขาวหมอแกง ชอนตักลงไมไดรถ
ติด รถขวางอยูในหมอแกงเขาใจไหม เอามาใสถวยใสจานจะเอามาตักรับประทาน อาว รถ
ติด ติดอยูในถวย แลวเอาเขามาในปากรถติดในปากอีก จะกลืนก็กลืนไมได เคี้ยวก็เคี้ยว
ไมไดรถติดๆ นี่เวลามันติดมันติดไปหมด เวลามันฟุงเฟอฟุงเฟอไปหมด เขาใจไหม ทีนี้
เวลาเราประหยัดพลิกใหมเสียทีนี้มันก็ยนลงๆ ทุกอยางก็ไมติด โลงไปโดยลําดับ พากัน
เขาใจเอา 
 วันนี้เทศนแบบรถติดใหฟง ไมเทศนมากอะไรนักละวันนี้ เทศนเพียงรถติดก็พอ ที
นี้เมื่อรถติดแลวเปดทางรถเราอยาติด เมื่อเราไมติดรถก็ไมติด เปดโลงไปหมด ทุกส่ิงทุก
อยางพอดิบพอดีโลงไปเลย เรียกวาไมติด รถไมติด เราไมติด เขาไปในหองน้ําหองสวม
ไมติด เขาในหมอแกงหมอหุงขาวก็ไมติด ไปในเสื่อในหมอนก็ไมตดิ นอนไดสบายๆ รถไม
ขวางทาง เขาใจเหรอ เอาละพอ 
 ทองคําที่ไดเมื่อเชานี้ ๒๒ บาท ๖๙ สตางค เห็นไหมละคอยแปะนั้นแปะนี้เวลาให
น้ําเขาใจไหม เวลาเขาไมตั้งใจตอยคอยตอยเอาตามนั้นละ นี่ไดตั้ง ๒๒ บาท มันกน็าตอย
นะ เพราะฉะนั้นจึงตองตอยเรื่อย ตอยนั้นตอยนี้เร่ือย ไดมาวันละเล็กละนอยมันก็กองใหญ
ขึ้นละซิ เมื่อทองคํากองใหญพี่นองชาวไทยเราหายใจโลงนะ เราเปดลมหายใจใหพี่นองชาว
ไทยเราในเวลาเปนกาลอันควรอยูนี้ จึงตองอุตสาหพยายามทุกดานนั่นละ เอาละทีนี้ใหพร  
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