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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อเย็นวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ดีชั่วอยูกับตัวของเรา 
 นี่ก็เพิ่งกลับมาเมื่อ ๒-๓ วันจากกรุงเทพ ไปกรุงเทพดูเหมือน ๒๐ วัน (ชวง
หลวงตาไมไดอยูอดุรนี้  เห็นหลวงตาจากทีวีอยางเดียว) ไปจากนี้ก็ไปเรื่อย ไปกรุงเทพ 
ไปก็ไปธุระพอเสร็จแลวก็รีบกลับ ไปกรุงเทพวันที่ ๒๕ กลับวันที่ ๒๕ แนะอยางน้ัน พอ
เสร็จแลวรีบกลับ เพราะงานเรามีมาก ไปกรุงเทพก็ไมไดวางนะ เทศนทุกคืน ออกวิทยุ
กระจายทั่วประเทศไทยทกุคืน ที่สวนแสงธรรม พอค่ํานี้ มาแนนหมดเลย เทศนออก
ทางวิทยุทุกคืนๆ เทศนของเรา ๑๐๔-๑๐๕ แหงทั่วประเทศ 

(ไดดูหลวงตาทางทีวีทุกวัน) ทางทีวีนาจะไดดูทกุวัน ดูเหมือนออกทกุวันเลย 
(เห็นลูกศิษยที่อุดรหลายคนยังบอกวาหลวงตาไปที่นูนจะเหนื่อย เหนื่อยมากกวาตอน
อยูที่อดุรเยอะ ตองเดินทางครับ) ก็พอๆ กันแหละ  เพราะมันเหนื่อยอยูแลว คนแกยืน 
เดิน นั่ง  นอนกับเหนื่อยเทานั้นแหละ  ไปอยูทีไ่หนก็พอๆ กันแหละคนเดียว เลยไม
อยากตําหนิอะไรลงคอแหละ ตําหนเิจาของวาคนแก อยูไหนทุกขตลอด เหนื่อยตลอด  

นี่ก็ขึ้นปใหมแลว คนเปนคนเกาจะปรับตัวอยางไรใหเขากับปใหม เราตื่นกันแต
ปใหม ปเกา มืดกับแจงไมไดนะ ตัวเองตองแกไขตัวเอง คนเราดีเพราะการประพฤติตวั
แกไขตัวเอง ไมไดดีเพราะมืดกับแจงนะ ดีชั่วอยูกับตัวของเรา ใหพากันพิจารณา พระ
ถาไมเปนพระบาแลว ทานไมตื่นปใหมปเกา ถาพระบาแลวไมวาพระเขาพระเราตื่นได
ทั้งนั้น.ถาพระของพระพทุธเจาแลวไมตื่น ตื่นตั้งแตความชั่วความดีที่จะติดตัว
ตลอดเวลา แกอยูตรงนี้ๆ  

ปใหมอยาพากันมัวแตเพลิดแตเพลิน หาความดีงามใสตนถึงถกูตอง เพื่อเพลิด
เพื่อเพลินอยูเฉยๆ ไมมีปใหมปเกามันก็เพลินได คนเราเพลินไดตลอดไป  ถาไมมี
ธรรมเปนเคร่ืองหักหามแลวเพลินตลอด จนกระทั่งจะเขาโลงแลวยังเพลินเขาไป 
เจาของขอออกมาเตนรําเสียกอนแลวคอยเขาโลง เขาทําโลงเสร็จแลว บอกโลงเสร็จแลว
เดี๋ยวเตนรํายังไมเสร็จ เขาใจไหมละ นี่ละความเพลิน มันไมมีวัยนะมนัตื่นตลอดเวลา 
ถาเปนธรรมแลวรูตัวปบ กาลเวลาเปนยังไง เราเกิดมานี้เพื่ออะไร เพื่อความดีงาม 
แกไขดดัแปลง ตรงไหนไมดีใหแกไขตรงนั้นๆ จะดีที่เรา ไมไดดีที่มดืกับแจงนะ ดีที่ตัว
ของเรา ชั่วที่ตัวของเรา ตองดดัแปลงตัวเอง 

เชนวาปใหมเปนเครื่องเตือน เอา สมมุติวาผานมาแลวเมื่อวานเปนปเกา เอา
วันนี้เปนปใหม พลิกใหม ที่บกพรองตรงไหนใหแกไขดัดแปลงเสีย อยางน้ันตางหาก 
จึงเรียกวาปใหมเปนมงคล ถาวันไหนก็วันเกา ปใหมคือปเกา ก็คนๆ เกาเลอะเทอะอัน
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เกานั้นแหละ พากันจําเอานะที่พูดอยางน้ี เหนื่อยเทศนไปเทศนมา ลมออกหูหูอื้อ พอ
เทศนไปๆ หูอื้อ พอพดูปบดังล่ัน เปนอยางน้ัน แกแลวอายุกําลังกาวเขา ๙๕ ปแลว  ยัง
อีกกี่วันมันจะตาย เขาใจไหมละ อีกกีว่ันจะตาย 

โลกมันเดือดรอนนะ พอวาความตายไมอยากตายก็ดิ้น เฒาแกขนาดไหนก็ยังไม
อยากตาย เขาทําโลง โลงเสร็จแลวยังไมอยากตาย เร่ืองกิเลสมันไมยอมออนละ เพลิน
ตลอด อยากอยูไปตลอดอยูไปก็คนเกานั่นแหละ ถาเปนธรรมสกัดลัดกั้นไดปุบๆ รูตวั
ตั้งแตยังไมตาย รีบดัดแปลงแกไขตัวเองใหเหมาะสม นั่นถูกตอง (หลวงตายังดู
แข็งแรง) โอย แข็งแรงไปอยางน้ันละ ไปที่ไหนแข็งแรง มนัแข็งแรงแบบอันธพาล ไป
ไหนเตะดะไปเลย มันไมไดเดินแบบธรรมดาเตะดะไปเลย เฒาแกเทาไรยิ่งเปน
อันธพาลใหญโต ไปนี้เตะนั้น แลวเตะนี้เร่ือย มันเฒาแกอันธพาลก็แกไปดวย เปนอยาง
นั้นละ วันนี้ก็วันเกานั่นละ วันปใหมดูเหมือนเปด ๔ วันมั้ง ใหสนุกสนานกัน ๔ วัน 

(ทราบวาปใหมนี้ฟาหญิงจุฬาภรณจะเสด็จ) ไดยินแววๆ นะ ถาไดยินแลว
คอนขางจะแนละ เพราะทานเสด็จมาบอย มาตําหนัก มาถึงตอนบาย พอมาถึงปบทาน
ก็เสด็จเขาเยี่ยม พอค่ําเขามาตอนเชาจังหันทานก็มาคุยกัน ๒ หน พอตอนบายทานเขา
ไปพบกับเรา คุยกับเรา พอตกเชามาทานก็มารอ เราก็มาถึง พอฉันเสร็จฟงเทศนาวา
การแลวทานก็เสด็จกลับฟาหญิง ทานถวายตัวเปนลูกบุญธรรมมาหลายปแลวแหละ  
เวลาเราพูดกับทานเราก็พูดแบบพอกับลูกเลย ทานพูดกับเราก็แบบเดียวกัน แบบพอ
กับลูก ทานลงเรา ทานลงเต็มที่กับเรา ทานฟงเทศนเราจะไมนอยกวา ๒๐ กัณฑ ตามที่
ตางๆ ทานฟงหมด เทศนสนามหลวงทานก็ไปฟง เทศนในงานตางๆ ทานเสด็จมาทาน
ก็ไปฟงดวย เฉพาะอยูในศาลาไดฟงทกุเชา เปนอยางน้ัน 

ใหพากันสงบใจบางนะลูกหลาน พี่นองชาวไทยเราเปนลูกชาวพุทธ อยาตืน่เตน
ไปในทางไมเปนประโยชนอะไรนัก พุทธศาสนาเปนธรรมชาติที่เลิศเลอ ส่ิงเหลานั้น
ไมไดเลิศเลอ หากตื่นกบัเขาไมมีวันจืดจาง อิ่มพอไมมี ใหสะกดหรือบังคับจิตใจเราให
เขาสูศีลสูธรรม จิตที่เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงเปนบา กับจิตที่สงบรมเย็นอยูสบายๆ 
ตางกันมากนะ จิตที่ดิ้นรนวุนวายเชนอยางพวกกนิเหลาเมาสุรา ดีดดิ้น ขับลําทําเพลง
เปนบาไปแลวนั้น พอหายเมาแลวเทานั้นสลบไปเลย พวกกินเหลานะ ผูมีศีลมีธรรม
ทานสงบใจทานไมเปนบา ทานสบายตลอด ผิดกันนะ 

พอพดูอยางนี้ เราก็พอระลึกได ตัง้แตเกิดมาในชาตินี้ไดเมาเหลากับเขาหนหนึ่ง 
เหตุที่จะเมาไมใชเปนเจตนาความคึกความคะนองของเจาของนะ ไปกับเพื่อนที่อําเภอภู
เวียง เขามาเชิญไปกินเลี้ยง เราก็ไมรูวากินเลี้ยงอะไร ก็นึกวากินเลี้ยงธรรมดา ที่ไหนได
ขวดเหลาเต็มไปหมดเลย โอะ อะไรนี่ น้ําออยนา มันโกหกแลว น้ําออยนายังไง กินแลว
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ก็รูเอง วางั้น พอวางั้นแลวก็มากรอกเลย เราก็ไมเคยกินเหลานี่ ก็ไปเจอเอาจังๆ อยาง
นั้น คนนั้นกรอกคนนี้กรอกกินแลวลํากับที่เลย จากน้ันแลวไปบานเขาไมไดเลย บาน
เพื่อนอีกคนหนึ่ง ทีแรกก็อยูบานเพื่อนเขาเชิญไปบานเพื่อนนั้น ไปเมาเหลา ลําเปนบา
อยูนั้นแลว  ตั้งแตนั้นมาเขาแถวนั้นไมไดเลย อาย มีหนเดียว เมาเหลา ไมไดเมาเหลา
ดวยเจตนา เมาดวยแบบบังเอิญอยางนี้แหละ มีเทานั้นแหละพอพูดได 

โอ เมาเหลานี่ เวลามันสรางแลวมันปวดหัวนะ พอจับไดเทานั้นละ เพราะเมา
เหลาหนเดียว พอสรางจากเหลาแลวปวดหัวเปนกําลัง โอ เปนอยางน้ีเอง ก็ดีละพอได
พูดกับเขา ไมเชนนั้นก็ไมทราบวาเมาเหลาเปนยังไง เราก็ไดเมาเหลาเสียหนหนึ่ง พอ
เมาเหลาเสร็จแลว โอย ลําเปนบาไปเลยนะ มันไมอายนะ คนเมาเหลานี่ไมอาย โมก็เกง 
คุยก็เกง ลําก็เกง เขาเคยไดยินเสียงเราลําเมื่อไร พอเมาเหลาวันนั้นแลวเขาไดยินเสียง
ลําแหละ ซัดเสีย นี่ก็หนหนึ่งพอไดพดู ไดเมาเหลาหนเดียว 

(บางครั้งหลายคนจะบอกวา เหลานี้เปนน้ําเปลี่ยนนิสัย ถาใครไดดื่มไดกินไป
แลว นิสัยจะเปลี่ยนไปจากคนเดิมเลย เปนน้ําเปลี่ยนนิสัย เปนการเปลี่ยนพฤติกรรม
ตัวเองไปหลากหลาย) เราเมาหนเดียวเทานั้น ทําใหรูสึกตัวอยากโม อยากคุย เอ 
ธรรมดาเราก็ไมเคยเปน อยากโมอยากคุย ที่ลํานั้นก็คือมันสนุก มันก็ลําของมันไป ลํา
ในวงเหลาเมาเหลา ก็เทานั้นแหละ เหลาเมาหนเดียว พอพูดได จากน้ันมาก็ไมเคยม ี

เพราะนิสัยเราก็ไมเคยเกี่ยวของกับเหลาแตไหนแตไรมา ก็เพิ่งไปเจอเอาหน
เดียวพอพูดไดบาง เมาเหลานี้มันก็ยังเปนเวล่ําเวลา แตเมากิเลสตัณหาไมมีเวล่ําเวลา 
ไมมีวัย เปนบาไปจนกระทั่งวันตาย เมากิเลสตัณหา สวนเมาเหลาธรรมดายังมีเวลา 
เวลาเมาก็เมา เวลาดีก็ด ี เวลาอายก็อาย แตเมากิเลสตัณหาไมอายเรื่อยไปเลย เปนบา
ตลอดวันตาย 

มาเยี่ยมนี้ก็มาเปนปใหมปเกาหรือนี่ หรือมีอะไรบางละ ที่มานี่ ก็มีเทานั้นแหละ
ไมพูดอะไรมากนักละ วันนี้แขกไมคอยขาด เต็ม ไหลเขาไหลออกตั้งแตเชาจนค่ํา แลว
วันพรุงน้ีจะตองไปฉันศาลาใหญ เพราะวันพรุงนี้คนจะมาก ไปฉันที่ศาลาใหญ 

ไปกรุงเทพวนัที่ ๕ กลับวันที่ ๒๕ ไป ๒๐ วัน เทศน ๓๐ กวาหนฟงซินะ ไป
กรุงเทพพวกลูกศิษยเขาจดมา เราไมเคยจดจําละ ไปกรุงเทพ ๒๑ วัน ทั้งวันไปวันกลับ 
ไปวันที่ ๕ กลับวันที่ ๒๕ เทศน ๓๓-๓๔ กัณฑ เทศนในงานตางๆ ก็เทศน เทศนใน
สถานที่พักกเ็ทศน มาทุกคืนเต็มหมด ไปแลวก็เทศนๆ นี้ออกวิทยุทั่วประเทศไทยทกุ
วัน แลวมีอะไรบาง เสร็จแลวก็จะใหศีลใหพร 

วัตถุไทยทานเครื่องประกาศวันปใหมปเกาชนกนั เราเปนผูไดบุญไดกศุล เรา
เปนผูใหทาน มืดแจงเปนของมดืแจง บุญเปนของเรา ไปทําบุญใหทาน รถมาเอาของกี่
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คันนะ รถพยาบาลมาเอาของโกดงั หล่ังไหลเขามาเรื่อยๆ โกดังน้ีสําหรับใสของไวเต็ม
นะ โรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศไทย ใครมาไดหมดเลย เราจัดไวใหเต็มเอี๊ยดๆ ไมให
บกพรอง โรงไหนจะมาตองการก็เอา พระเวรในศาลานี้ทานจะจัดใหๆ ไดสัดไดสวนพอ
ดิบพอดทีุกคันรถเลย เวลาไปก็เติมน้ํามันให นั่นปมน้ํามันเรา เหมือนวาเปนปมน้ํามัน
ละ พอออกจากนี้ปบก็เติมน้ํามันแลวไปๆ 

เราชวยที่สุด ที่เทียบวาชวยโลกนี้คือ โรงพยาบาลนะ เปนอันดับหนึ่งชวย
โรงพยาบาล ตั้งแตเครื่องมือแพทยชนิดตางๆ ไป ตลอดพวกตึก พวกรถพวกรา อะไร
ตออะไรจิปาถะ อยูในโรงพยาบาลหมด เครื่องไมเครื่องมือจิปาถะขอมาๆ ใหไปๆ 
จากน้ันสรางตึกสรางอะไรให รถราใหตลอด จึงเรียกวาเปนอันดับหนึ่ง คือมันทั่ว
ประเทศไทยนะ ไมใชทีห่นึ่งที่ใด โรงพยาบาลนี่ทั่วประเทศไทยมาติดตอขอเครื่องไม
เครื่องมือ ถาอยูไกลๆ สวนมากขอเครื่องมือ ถาอยูใกลๆ ก็มาขออาหาร มาเอาอาหาร
ไปๆ ถาอยูไกลก็ขอเครื่องมือ สงใหๆ 

อยางไปกรุงเทพคราวที่แลวนี้ ขอใหญๆ ก็คอืนราธิวาส โรงพยาบาล หาลานสี่
แสน ขอแตเครื่องมือๆ มาตกลงกนัใหปุบ แลวเพชรบุรี เจ็ดลานสองแสนที่ขอใหญๆ 
คนไมไดเห็นกันละ แตทางโรงพยาบาลหากมาขอ  นราธิวาสหาลานสี่แสน เพชรบุรีเจ็ด
ลานสองแสน ใหเร่ือยทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลไมมีใกลมีไกล เรียกวาทั่วประเทศ
ไทย สวนเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแลวก็พวกแถวๆ ใกลเคียง ตั้งแตโคราชมา 
อุตรดิตถเขามา อุบลก็มานี้ สวนอาหารนอกนั้นเขาไมมาแตเขาขออยางอื่นมา เชนอยาง
เครื่องมือแพทยอะไรตออะไรบางเขาขอมาอยางที่วาน้ีละ  นราธิวาสตั้งหาลานสี่แสนก็
เครื่องมือ เพชรบุรีก็เจ็ดลานสองแสนนี้ก็เครื่องมือ เขาไมเอาของอื่น เขาเอาเครื่องมือ 
จะใหพร 
 

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

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

