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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ปรับปรุงตัวเองใหเปนคนดี ตอนรับปใหม 
 ระยะนี้กาวเขาวันปใหม ขอใหพีน่องทั้งหลายทราบทุกคน ปเกานี้เคยมีมา
ดั้งเดิม คนใหมคนเกาของเรานี้ก็มีมาดั้งเดิม ความดี-ความชั่วตางคนตางทํานี้ก็มีมา
ดั้งเดิม ขอใหสะกิดใจ พี่นองทัง้หลาย อยาไปคิดถึงวันคืนปเดือนวาจะใหเปนสิริมงคล
แกตัวเองหรือใหอัปมงคล อยูกับตัวของเราทั้งหลายเอง ขอใหตั้งหนาตั้งตาประพฤตติัว
ใหเปนคนดี ทั้งหญงิทัง้ชาย นักบวชและฆราวาส ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตัวใหเปนคนดี จะ
เปนพระดี-คนดีอยูทุกแหงทุกหน  มืดแจงเปนเรื่องของพระอาทิตย-พระจันทร เปน
เร่ืองโลกของเขา เร่ืองตัวของเราจริงๆ ใหรักษาตัวใหเปนคนดี 
 วาปใหมปเกานี้ก็นิยมกันไปอยางน้ันละ เพื่อใหสะดุดใจวาตอไปนี้จะตั้งหนาตั้ง
ตาปฏิบัติตัวใหดี รับความเปนสิริมงคลจากการทําดีของตน เร่ืองใหญก็เปนอยางน้ี เรา
จะไปตื่นลมตื่นแลงเพื่อความดิบความดี สิริมงคลในปใหมปเกาอยางน้ันอยาไปคิด ผิด 
ไมถกู ใหคิดดูตัวของเรา ความเคลื่อนไหวของเราวันหนึ่งๆ เคลื่อนไหวไปทางดีและชั่ว 
มีมากนอยเพียงไรใหคํานึงถึงความเคลื่อนไหวของตัวของเราเอง ถาเคลื่อนไหวไปทาง
ชั่วก็เปนความเสียหายแกตัวเรา ไมวาปใหมปเกาเสียหายอยูที่ตัวของเรา ถาเรา
เคลื่อนไหวไปในทางที่ถกูที่ดี ปไหนก็คือปเปนสิริมงคลแกตัวเราเอง ใหพากันจําไว
อยางน้ี 
 ไมอยางน้ันจะไขวควาลมๆ แลงๆ หาหลักหาเกณฑยึดไมได แลวก็เสียไป วัน
หนึ่งๆ คนเสียนี้เสียหายมากยิ่งกวาส่ิงอื่นสิ่งใดเสีย สมบัติเงินทองขาวของเสียไปทั้งวัน
ไดมาทั้งวันหมุนกันตลอดเวลา ไมเห็นมีความเสียหายอะไร แตคนเสียนี่เสียมากทีเดียว 
ทําใหบานเมืองลมจมไดเพราะความเสียของคน จงปฏบิัติตัวเราใหเปนคนดิบคนดี
ดวยกัน จะเปนการพยุงตนและชาติของตน ใหมีความเจริญรุงเรืองขึ้นเปนลําดับ  
 อันใดก็ไมเหนือธรรม ตองเอาธรรมนําหนาเสมอ ธรรมนี้เปนธรรมอันเอก 
ศาสดาเอกแตละพระองคๆ นําธรรมอันเอกน้ีแหละออกมาสอนโลก ไมมีผิดพลาดแต
ประการใด เรามีความผิดพลาดตลอดเวลา ขอใหนําตัวที่ผิดพลาดนี้เขาไปรับคําส่ังสอน
ของพระพุทธเจา ทานชี้แจงแสดงอยางไรใหปฏิบัติตามที่ทานสั่งสอนแลว เราจะคอย
เปนคนดีไปโดยลําดับลําดา น่ีเรียกวาพรปใหม พรปเกา อยูกับเราคนเดียวนี้แหละ ให
ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตัวใหเปนคนดี ใหมีขอบเขต มเีหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ อยาฟุงเฟอ
เหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว  
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 อันนี้รูสึกจะเดนสําหรับเมืองไทยของเรา ความฟุงเฟอเหอทะเยอทะยานไมรูเน้ือ
รูตัว อะไรๆ ผานเขามาเปนความับๆ นี่เปนนิสัยของเมอืงไทยเรา เราก็เปนลูกคนไทย 
สอนคนไทยดวยกัน ผิดถูกกก็ระเทือนถึงเราดวย ถึงศาสนาที่เรานับถือทานอยูดวย ให
พยายามปรับปรุงตัวเอง อยาเห็นแกความอยากความทะเยอทะยาน อันนี้จะทําคนให
เสียไดมากตอมาก ตอไปไมมีส้ินสุด ถามีธรรมเปนเครื่องยับยั้งชั่งตวงกันใหอยูในความ
พอเหมาะพอดีแลวจะเปนคนดี มีขอบมีเขต มหีลักมีเกณฑ อะไรมากค็วาๆ นี่มันดู
ไมไดนะ 
 เอาศาสนาจับในเมืองไทยเรานี้แหละ ลูกชาวพุทธๆ จนจะดูไมได  มันจะเขากับ
ธรรมไมไดนะ คือธรรมทานเหมาะสมทุกส่ิงทกุอยาง ทานมีความเหมาะสมตลอด 
ปฏิบัติไปดวยความเหมาะสมดีงาม แตเรานี้มีแตความเลยเถิดเตลิดเปดเปง ไมคอย
เปนหนาเปนหลังพอจะไดรับประโยชน นอกจากเปนความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความ
เลยเถิดแหงความประพฤติของตัวเทานั้น ใหพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณา 
 นี่ใครก็มาขอใหเราเทศนาวาการใหพรปใหม นี่ก็เทศนแลวใหพร ก็เทศนมา
ตลอด ใหพรปใหมปเกา คนใหมคนเกานั้นแหละ มันทําชั่วอยูไมใชปใหมปเกาทํานะ  
ทําชั่ว-ทําดีเปนเรื่องของคน เพราะฉะนั้นจึงตองสอนคนใหรูจักยับยั้งชั่งตัวเองใหดี อยา
ฟุงเฟอเหอเหิม ไมด ี เห็นเขาดีอยางนั้นเห็นเขาดีอยางน้ีเราก็อยากดิบอยากดีอยางเขา 
ทั้งๆ ที่ไมดมีันก็ดีไมดี ถาเราทําตัวของเราเปนคนดีแลวไมตองไปเอาใครมาวัดมาตวง 
เอาตัวของเราวัดตวงในตัวของเราเอง  
 วันนี้ทําอะไรบาง ผิดถูกชั่วดีประการใด มาวัดในตัวของเราเอง ถาส่ิงใดผดิแลว
ใหพยายามปดออกๆ ส่ังสมความดีขึ้นมาไว เราก็จะมีความเจริญเปนสิริมงคลแกตัว
ของเรา ทั้งปเกาปใหมความเจริญอยูกับตัวของเรา ไมไดอยูกับมืดแจงวันคืนปเดือน
อะไร อยูกับเรา นี่มักจะพากันตื่นปใหม-ปเกา ไมทราบวาตื่นหาอะไร ไอมืดกับแจงน้ีก็
มีมาตั้งกปัตัง้กัลป ตื่นก็ไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร ถาตื่นปใหมก็ปรับปรุงตัวเองให
เปนคนดี ตอนรับปใหม อยางน้ันถูกตอง  
 เรามีแตอยากไดของดิบของดีจากปใหม ปใหมก็มีแตมดืกับแจง ไดของดีของ
เลวมาจากไหน ไมมี เลวก็ไมมี ดกี็ไมมี ปใหม-ปเกามันเลวมันดีอยูกบัตัวของเราเอง 
ใหพากันปรับปรุงตัวเองใหดี วันนี้ก็เปนวันเสารเปนวันที่วางที่เราไดเสาะแสวงหาความ
ดีงามมีการใหทาน-การบริจาค-การเฉล่ียเผื่อแผ นี้เปนมงคลแหงตัวของเราและชาติ
ไทยของเรา มีความเสียสละอยูดวยกนัสนิทใจ ถาไมมีความเสียสละตอกัน ไมเห็นอก
เห็นใจกันเลยนี้คับแคบตีบตัน ไปทีไ่หนรอนเปนฟนเปนไฟ เขาก็อาศัยเราไมได เราก็
อาศัยเขาไมได ตางคนวาเปนตัวของตวั มันไมเปน  
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 มนุษยเราอยูดวยกันตองมีความเกี่ยวโยงกันอยูโดยดี ความทุกขความลําบากมัน
กระเทือนถึงใจกันอยูเสมอ ที่จะตองไดเห็นอกเห็นใจชวยเหลือกันเปนธรรมดา  ถามี
แตเราคนเดียวเสียจริงๆ ก็เปนอีกอยางหนึ่ง นี่เมืองไทยมกีนัตั้ง ๖๓ ลาน นอยเมื่อไร 
จะประสานน้ําใจเขาสูอันเดียวกันดวยความดีงามนี้มันยากอยูนะ ประสานน้ําใจเขาสู
ความดีงามคือศีลคือธรรม ถาประสานเขาไดมากนอยเราจะมีความสงบรมเย็นทั่ว
ประเทศไทยของเรา มีธรรมนั้นแหละเปนเครื่องประสับประสานใหคนมีความสนิทติด
ใจ ฝากเปนฝากตายกันไดคือธรรม อยางอื่นเอาแนไมได 
 กิเลสมันแทรกอยูในตัวของแตละคนๆ มันทําคนใหเสีย ดีไมดีมันแทงขางหลัง
เราไมรูนะ กิเลสมักจะแทงขางหลังเสมอนั่นแหละ ทางภาคอีสานเขาเรียกวาหักหลังกัน 
หักหลังกัน ทางนี้เรียกวาแทงขางหลัง แทงขางหลังน่ีเจ็บแสบมากที่สุดเลย ถึงวันตายก็
ลืมกันไมได นี่ละคนที่เขากอกรรมกอเวรกันเพราะการถูกแทงขางหลัง เจ็บแคนมาก
ทีเดียว เมื่อเจ็บแคนแลวจะเอาอะไรตอบแทน ก็ตองผกูโกรธผูกแคนจองกรรมจองเวร
กันเปนการตอบแทนกนั ก็ยิ่งเพิ่มฟนเพิ่มไฟขึน้ไปไมมปีระมาณ  
 ดังธรรมพระพุทธเจาทานสอนไววา น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนตีธ กุทาจนํ 
ตลอดกาลไหน ๆ เวรยอมไมระงับเพราะการกอกรรมกอเวรตอกัน อเวเรน จ สมฺมนฺติ 
เอส ธมฺโม สนนฺตโน แตเวรจะระงับลงไดดวยการไมกอกรรมกอเวร ธรรมนี้เปนธรรม
พื้นฐานที่จะใหโลกสงบรมเย็นตอกัน คือการไมกอกรรมกอเวรกัน นี่ละธรรมทานสอน
ไว การกอกรรมกอเวรอาฆาตบาดหมางกันนี้เปนเครื่องผูกพันของฟนของไฟเผาไหม
กัน ไมมีเวลาจบสิ้นลงได ทานจึงสอนไมใหกอกรรมกอเวร ผิดพลาดมันก็มีดวยกนั
มนุษยเรา ขอใหพากันระมัดระวัง เห็นอกเห็นใจ ใหอภัยกันเสมอ นี่ละด ี
 ไปที่ไหนขออยาปลอยธรรม ใหมีธรรมติดตัวเสมอ ตางคนตางมีธรรมดวยกัน 
เขากันไดงายมนุษยเรา ถาไมมีธรรมแลวมักจะถกูแทงขางหลังดังที่วา คําวาแทงขางหลัง
นี้เจ็บแสบมากที่สุดเลย ถึงวันตายก็ไมมีวันลืมการแทงขางหลัง ภาษาภาคอีสาน เขา
เรียกวาหักหลังกัน แทงขางหลังกับหักหลังน้ีมีน้ําหนักเทากัน เจ็บแสบเทากัน ความ
เคียดแคนที่ไดรับความกระทบกระเทือนจากการหักหลังกันและแทงขางหลังน้ี มีมาก
ที่สุด  
 นี่ละเขากอกรรมกอเวรกัน เพราะเรื่องใหญกค็ือถกูแทงขางหลัง-หักหลังกัน 
พวกเราทั้งหลายใหเชื่อถือกัน อยาไปทําอยางน้ัน เปนสิ่งที่โหดรายทารุณส้ินดีเลย การ
แทงขางหลัง ไวใจกันไมได คนหนึ่งเชื่อถอืฝากเปนฝากตายกนั คนหนึ่งมาแทงขางหลัง
นี้เจ็บแสบขนาดไหนคนเรา ใหพากันจําเอา ผิดถูกชั่วดีมดีวยกันทุกคนนั่นแหละ นี่เร่ิม
เปนปใหมขึ้นมาแลว ใหทานทั้งหลายตั้งเน้ือตั้งตัวปฏิบัติตอความดีงามทั้งหลาย และ
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จะไดสืบทอดความดีจากปเกาไปถึงปใหม คนเราคนเดียวนี้ละใหไดความดีจากปเกาสืบ
ทอดไปถงึปใหม ก็เปนคนดีเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ ดีไปตลอดๆ สุดทายก็ดีถึงสูงสุด 
เพราะการบํารุงรักษาตัวเองในทางทีถู่กทีด่ี  
 ถาการทําลายตนดวยความทะเยอทะยานเห็นแกได เห็นแกอยากอยางน้ีเสียๆ  
ตองใชความพินิจพิจารณา ความพินิจพิจารณาถาไมใชธรรมจะเปนอะไรไป สติธรรม
ปญญาธรรม สติระลึกรูตัว อยาลืมตัว ใหสติติดกับตัวเสมอ อะไรมันจะผาดโผนโจน
ทะยานไปไหนถาสติอยูกบัตัว ติดแนบกับตัวอยางเขมแข็งดวยแลว ความเคลื่อนไหว
เพื่อความเสียหายจะไมมี ที่มีก็เพราะความเผลอสติ ปลอยสตไิปตามความชั่วก็เลยเปน
ฟนเปนไฟขึน้มาเผาทั้งตัวเองและสวนรวมไดไมสงสัย  
 จึงตองใหมีสติ เมื่อสติอยูกับตัวมันจะทําอะไรมันทําไมไดงายๆ แหละ เพราะ
สติเราดี ตั้งไวดี มันจะทําเราไมใหทํา เมื่อเราไมใหทํามันจะขามสติไปไมได บังคับใหด ี
พอเผลอสตแิลวจะเปนได ทําชั่วไดงายดาย ปญญาพินิจพิจารณาไตรตรอง เชนสมบัติ
เงินทองไดมามากนอยใหพิจารณาเจียดเอาไวๆ เพื่อแงใดบาง ความจําเปนของเราใน
ครอบครัววันหนึ่งๆ เราตองจายตลอดเวลาตั้งแตตื่นนอน โลกอันนี้มีการจับจายใชสอย 
ไดมาเสียไป สับสนปนเปกันอยางน้ีตลอด เพราะมนุษยอยูรวมกัน ตองมีงานอยางน้ี
เปนเครื่องประสานกัน  
 แลวเราก็ใหรูจักประมาณ ไดมานี้จะแยกไวอยางไร เชน การเจ็บไขไดปวยเราก็
ตองเผื่อเอาไว มีความจําเปนในครอบครัวก็คือการเล้ียงดูครอบครัวของตัวเอง เปน
ความจําเปนประจําวัน เราก็ใหเจียดเอาไวๆ แลวมีความจําเปนอยางใดอีก ตองคดิตอง
เจียดเอาไวเสมอ อยาเห็นแตวาไดมาแลวจายไปๆ โดยถายเดียว นั้นหมดเนื้อหมดตัว
ไดคนเรา เร่ืองความอยากมันจะไมถอยแหละ ไดมากเทาไรยิ่งอยากมาก จายมากๆ 
จนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวดวยการจาย  
 ไมไดสุรุยสุรายอยูไมไดวนัหนึ่ง ดีไมดีตองหายาทันใจมากินแกปวดหัว เพราะ
ไมไดจายมันปวดหัว ตองหายาทันใจติดกระเปาไปดวย จะไปไหนตองยาทันใจแกปวด
หัว คือมันไมไดจับไดจาย-ไมสุรุยสุรายมันปวดหัว เอายาทันใจฟาดใสหัวมัน มันก็หาย
ปวดหัว ไมจาย ไมจําเปนจายไปหาอะไร นี่ยาทันใจ ตีเขาไปตรงนั้น มันปวดหัว หัวก็
หายปวด ใหพากันจําเอานะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ ปเกาปใหมก็เทศนมาทุกป ใหพากัน
จําเอาไว ตั้งเน้ือตั้งตัวเพื่อความเปนคนดี ทั้งปใหมปเกาเราจะเปนคนดีตลอดไป มี
เทานั้นละ ขอความสวัสดีจงมีแกพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 
 วันที่ ๒๔ ธนัวาฯ ทองคําเมื่อเชานี้ได ๒๐ บาท ๗๓ สตางค ทองคําตัง้แตวันที่ 
๗ ถึงเชาวันนี้ได ๙ กิโล ๒๑ บาท ๘๐ สตางค สรุปทองคําที่หลอมแลว และยังไมได



 ๕

หลอม ๑๙๙ กิโล ๕๐ บาท ๓๑ สตางค เกือบ ๒๐๐ แลวนะ ถารวมกับทองคํา ๓๗ 
กิโลคร่ึงที่มอบแลวก็เปนทองคํา ๒๓๗ กิโล ๑๗ บาท ๔๒ สตางค  
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

