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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๘ 

อยากชุมเย็นใหสั่งสมธรรม 
 

 เดี๋ยวนี้ทางที่ไหนมันก็ดีเหมือนกันหมดแลว ไปมาสะดวก ไมวาไปทางไหนลาดยาง
ทั้งนั้นๆ ตั้งแตทําทางกวางๆ มานี้ไมคอยเห็นรถชนกันตามทาง เห็นคนตายตามทางนะ 
แตกอน อูย เกล่ือน ทางแคบๆ รถก็ไมมาก แตไปทีไ่หนมีแตรถชนกันๆ คนตาย ไปสาย
ไหนเหมือนกันหมด แตพอทําถนนกวางๆ นี่แลวไมคอยมนีะ แมรถจะมากกวาแตกอนก็
ตามแตไมม ี ผานไปผานมาไมเห็นมี คนก็ขบัระมัดระวังขึ้นและทางกก็วาง สะดวก 
อุบัติเหตุตางๆ ไมคอยมี ผานมาๆ ไมคอยมี แตกอน โอย เกล่ือน วางั้นเลย จนเราไดเอา
เทียบกันกับประเทศอังกฤษ 

ตอนเราไปอังกฤษ เพราะเมืองเรามีแตรถชนกันๆ ไปอังกฤษนี้ไมมี ดูเศษแกวเศษ
อะไรที่รถชนกันมันตกเรี่ยราดอยางเมืองไทยเราไมมี จนกระทั่งวันจะกลบั เราก็คิดละซิที่นี่ 
หือ เรามาอังกฤษนี้ไดตัง้สองอาทติยกวาๆ แลวไมเคยเห็นรถชนกันเลย วางั้นนะ เมืองเรา
นี้เกล่ือน เมืองเราเปนเมืองเดก็ องักฤษเปนเมอืงผูใหญไมเห็นรถชนกันเลย เรานึกในใจ 
วันสุดทายนึกในใจ มันก็เปนอยางน้ันพอคิดขึน้ รถเรามาถึงวงเวียนก็มีรถคันหนึ่งมาชน
ทายรถเราตุบเลยนะ ไมมีเสียหายอะไร เราก็รูเรานั่งอยู คนขับรถเขาก็มีมารยาทเขาก็เฉย 
เราก็เฉย เพราะไมมีอะไรจะเสียหาย พอทราบวาตุบเทานั้น 

ลงรถแลวเราก็เดินไปขางหลังก็ไมเห็นรถเปนอะไร นี่ไมชนยังไง คงวางั้น ใสตุบเลย
รถเราเอง มันก็แปลกอยูนะ เพราะก็คิดวันนั้นเปนวันจะกลับแลว ไมเคยเห็นรถชนกันที่
ไหนเลยในอังกฤษ แตเมืองไทยเรานี้ไมวาที่ไหนมีแตรถชนกนัๆ เรานึกวันนั้น เอ เมืองนี้
ไมมีรถชนกนั เหมือนจะเตือนวาไมชนยังไง ตุบเขาไปนี่เห็นไหม มันก็แปลกอยู เดี๋ยวนี้ไปที่
ไหนก็พอๆ กันไมคอยมรีถชนกัน คือการขับรถ คนก็มีมารยาท มีน้ําใจตอกัน แตกอนขับ
สุมสี่สุมหาดวย และถาไมเกิดเหตุเกดิภัยมันก็ไมคอยมีขอเตือนใจ เมื่อมีแลวขอเตือนใจก็
มากขึ้นๆ และถนนก็กวางออก ความระมัดระวังของคนกม็ากขึ้น จึงไมคอยมีรถชนกนั แลว
การขับรถก็มีน้ําใจตอกนั 

การขับรถเราจะถือแตกฎซึ่งเปนศูนยกลาง กฎขอบังคับ อยางเดียวก็ไมได น้ําใจยัง
มีอีก ไปถาหากวารถมองดูทางโนนกรู็ เขาอยากจะแซง เรามองไปเห็นเขาอยากจะแซง แต
ติดเรานี้เขาก็ไมกลาแซง พอเราหลีกใหปบเขาแซงปุบเลย นั่นความมีน้ําใจตอกัน ของเรา
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ถามีทางพอแยกไดๆ กใ็หมีน้ําใจตอกันคนเรา อยาไปถือแตกฎหมายอะไรเหลานี้มาบังคับ
ไมได ใจจืดใจดํา มีน้ําใจแหละสําคัญ ควรใหทางก็ให ทางมนักวางอยูแลว มองไปทางโนน
ถารถเขาอยากจะแซงเราก็หลีกให พอเราเอียงมาทางซายเขาก็มาทันทีๆ นั่น การขับรถตอง
มีน้ําใจตอกนั อยาถือแตกฎแตเกณฑอยางเดียวโดยไมคิดไมอาน แลวก็กลายเปนเรื่องไมมี
น้ําใจไปดวยนะการขับรถ นี่ละเปนเคร่ืองประสานกันมากทีเดยีว ตางคนตางขับรถตองตาง
คนตางมีน้ําใจตอกัน อยาไปถือสีถอืสากันงายๆ  ใจเขาใจเรามันเทากันนั่นแหละ ผิดใจเขา
ผิดใจเราก็เทากัน เพราะฉะนั้นจึงไมใหผิดใจเขาใจเรา ใหมีน้ําใจตอกัน พอหลีกก็หลีก พอ
แยกก็แยกให 

เทาที่เราผานมานี้ไมคอยเห็นรถชนกัน รถเสียรถอะไรมันกม็ีทั่วไป มนัสุดวิสัยมนั
เสีย แตเร่ืองรถชนกันทกุวันนี้ไมคอยมี ไปสายไหนเหมือนกันหมด ตางจังหวัดเหมือนกัน 
ในกรุงเทพกเ็หมือนกัน ทางใหญตอใหญไปจังหวัดก็เหมือนกัน ไมคอยมีรถชนกนั นี่ก็
แสดงถึงน้ําใจและความรอบคอบ อะไรก็ตามไมหนีจากนํ้าใจ น้ําใจเปนสําคัญมาก ทกุอยาง
ออกจากใจ ใจที่มีพิษมีภัย ใจที่มีคุณธรรม ตางกนันะ ใจที่มีพิษมีภัยใจดาํนี้เอาแตใจตัวเอง 
มุทะลุ ถาเอาแตใจตัวเองแลวตองมทุะลุคนเรา มุทะลุกแหละไมสงสัย ถาใจมีธรรมก็มีน้ําใจ
ตอกัน แบงสันปนสวน คิดถึงใจเขาใจเรา มันเหมือนกันวางั้นเถอะ เมื่อเปนเชนนั้นตางคน
ตางแบงปนน้ําใจตอกัน เฉล่ียกัน เห็นใจกัน แลวก็สะดวก 

คนเราเมื่อมองเห็นทางนี้มีน้ําใจ ทางโนนเขาก็มีน้ําใจตอเรา และเขาก็มีน้ําใจตอคน
อื่นอีกนะ ถาเรามุทะลุ เขาก็มุทะลุ แลวก็มุทะลุตอคนอื่นได เปนอยางน้ันนะ น้ําใจเปนของ
สําคัญ การขับรถขับราขับกันทุกคนทุกแหงทกุหน ใหมีน้ําใจตอกัน เร่ืองการเปดไฟขอทาง
ไมขอทางนั้นเปนความจําเปนอันหนึ่ง ก็ใหรูวาจําเปนขอทาง แตเอะอะก็เปดไฟจาๆ ถา
เปนธรรมดาอันธพาลตอกัน พอทางนั้นเปดไฟจา ทางนี้ก็ขบัรถใสกันเลย นั่นเรียกวาไมมี
มารยาท เอะอะเปดไฟจาเลยขอทางอะไรก็ไมทราบ มีเหตุมีผลสมควรไมสมควร เปดไฟขอ
ทางไมขอทาง ตองมีมารยาทเหมือนกัน เอะอะเปดจาๆ ดูไมไดนะ 

เราน่ังรถไปเราดูทุกอยางพิจารณาทุกอยาง ดูหมด ไปที่ไหนดู คนขับรถใครมี
มารยาท ใครมีน้ําใจไมมีน้ําใจ มันจะบอกในตัวของมันเอง นสัิยเราเปนอยางน้ันแหละ พอ
เห็นปุบปบเปดไฟจา ฮวย ลูกบักหามันเกิดมาจากโคตรไหน โคตรแซมันคือใคร ทางนี้เขา
เรียกลูกบักหา ไอหานั่นเองแหละ มันทั้งเลนทั้งจริงอันนี้ มีทั้งสองอยาง สวนมากมีแตพูด
เลนกันทั้งนั้น ไฟเปดจาแลวยังไมถึงไหน มองดู ฮวย ลูกบักหามันเกิดจากโคตรใด ถามหา
โคตรมัน 
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การขับรถก็ตองมีมารยาท ใหดู การขับรถมันประสานกันทั่วประเทศ ประสานกัน
ทั่วไปหมด ตองมีน้ําใจตอกัน มีมารยาท สังเกตดูควรแซงไมควรแซง ที่แซงบ่ึงไปเลยระยะ
นี้ไมคอยมี แตกอนมี ระยะนี้ไมคอยมี นั่นละมันจึงไมคอยเกิดอุบัติเหต ุไปไหนเราไมไดไป
ธรรมดานะ คิดพิจารณาตลอด ไปทีไ่หนๆ สัมผัสสัมพันธที่ไหนพิจารณา มันหากเปนของ
มันเอง เปนอยูในนี้ แตกอนกไ็มเปน ทุกวันนี้มันเปนก็บอกวาเปน คิดไปทุกแงทุกมมุ มัน
หากเปนของมันเอง 

การอยูรวมกันตองมีน้ําใจตอกันมนุษยเรา ใหเห็นโทษแหงความอยูคนเดียว คนเรา
อยูคนเดียวไมอยูละ ผลที่สุดไมมีเพือ่นก็เอาไอตบูมาเปนเพื่อน นั่นเห็นไหมละอยูคนเดียว
ไมได มนษุยเราเปนสัตวหมูสัตวพวก สัตวขี้ขลาดหวาดกลัว อยูคนเดียวไมคอยได 
เพราะฉะนั้นเมื่อเปนอยางน้ันแลวก็เห็นโทษแหงความอยูคนเดียว ก็เห็นคุณคาของการคบ
คาสมาคมซึ่งกันและกัน คนเราถามีน้ําใจตอกัน ไปที่ไหนไมคอยเกิดเรื่องเกิดราวรบราฆา
ฟนหรือฆากันทั้งที่ลับที่แจง อะไรเหลานี้ไมคอยมี ถามีน้ําใจตอกัน มคีวามอดกลั้นดวย มี
น้ําใจพิจารณาไปดวยก็ไมมีอะไรกันงายๆ ละคนเรา 

อะไรก็ตามไมหนีธรรม ถาธรรมแลวหากมีแงหลบหลีกกันจนไดนั่นแหละ ถาเปน
กิเลสแลวไมมี มีแตชนเอาๆ ไปเลย เร่ืองกิเลสเปนอยางน้ัน ถาเร่ืองธรรมนี้มีน้ําใจตอกัน 
เพราะฉะนั้นเราอยูกันเปนจํานวนมากจึงใหมีน้ําใจตอกัน มีความเฉลี่ยเผื่อแผ อยาเปนคน
คับแคบตีบตัน จิตใจคับแคบไมดี เพื่อนฝูงก็ไมคอยมี คนมีจิตใจกวางขวางไปที่ไหนกวาง
ไปหมด กวางไปเรื่อยๆ คนมีจิตใจกวางขวางกบัคนมีจติใจคับแคบนี้ตางกันนะ นี่ละคนมี
น้ําใจ ไปที่ไหนคนมีน้ําใจแลวไปไดหมด คนไมมีน้ําใจไมมีเพื่อนมีฝงู ไมมีใครคบคา
สมาคม เขาเกลียดและกลัวดวยคนประเภทนั้น เขาไมอยากคบคาสมาคม ถาคนมีน้ําใจ 
อะไรก็ไมพนธรรมละ มีน้ําใจก็คือธรรม ไปทีไ่หนสะดวกไปหมดดีไปหมดนั่นแหละ 

นี่ก็วันปใหมแลว ปใหมก็เปลี่ยนมาเรื่อย ปใหมก็คนคนเกานั่นแหละ ใหเปลี่ยน
จิตใจตามป ถาเราทาํความไมดีมายังไงปนี้ตัง้ใจใหม แกไขใหม วันนี้ไมดี พยายามแกไข
เจาของวันหนาใหดี ตอไปอยางน้ีแหละ เรียกวาแกไขตัวเอง วันนี้เราไมดียังไงบาง 
เกี่ยวของกับเพื่อนกับฝูงหนาที่การงานเอามาคิดซิ เพื่อจะแกไขสิ่งที่ไมดีใหดีขึ้น การคบคา
สมาคมกับเพื่อนกับฝงูกเ็หมือนกัน เปนยังไงนิสัยเรา การคบคาสมาคมกับเพื่อนกับฝูงเปน
ยังไง หนาทีก่ารงานเราดีหรือชั่ว ถาหากวาชั่วก็ใหรีบแกไขเสียใหดีขึ้นไป นี่เรียกวาปใหม 
เปลี่ยนความคิดความเห็นที่ไมดีเปนใหมขึ้นมา เรียกวาเปลี่ยนไปตามปใหม  
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 มีแตวาปใหม ๆ เหอกนัเฉย ๆ ปใหม ไมเปลี่ยนตัวเองที่เคยทําความไมดีมาก็ไมดี
ตลอดไป ปไหนก็มืดกับแจงนั่นละ มันอยูที่เราเปลี่ยนแปลง ผิดถูกชั่วดนีี้เปลี่ยนแปลงได 
ทานวาปใหมปเกา งานปใหมๆ ก็ใหฟตตัวเองใหเปลี่ยน อะไรไมดีใหเปลี่ยนในวันนี้ปนี้ ป
หนาจะไมใหเปนอยางน้ี วันหนาเดือนหนาไมใหเปนอยางน้ี เปลี่ยนไปเรื่อยๆ คนเราก็ดีขึ้น 
ถาไปเอาตั้งแตมืดกับแจงมาเปนปใหมปเกา ตื่นปใหมปเกา เจาของไมตื่นเนื้อตื่นตัวใช
ไมไดนะ ตองตื่นเนื้อตื่นตัว 
 สมมุติวาเราทําอะไรไมดมีาเราแกไข ปนี้แกไข วันนี้แกไข วันหนาแกไข แกไขไปทุก
วันก็ดีคนเรา ถาพยายามแกไข เหมือนอยางพระที่ทานเปนนักบวชเพื่ออรรถเพือ่ธรรม
จริงๆ ทานไมมีชินชาตอความชั่วนะ ไปที่ไหนทานระวังตัวทานตลอดเวลา นี่หมายถึงพระ
ทานผูทรงศีลทรงธรรมจริงๆ ไอพระโกโรโกโส พระเปรตพระผี พระกวนบานกวนเมือง 
ทําลายบานเมืองอยาเอามาพูด พวกนี้พวกเลยเทวทัตไปแลว ทําลายศาสนา ทําลายเพื่อน
ฝูงดวยกัน สังคมแตกไปหมด นั่นไมใชผูมีธรรม  
 ผูมีธรรมบวชมามีธรรม มีความระมัดระวังตนตลอดเวลา ไมมีความชินเรื่องการ
ระมัดระวังตวัเอง ถาชินก็ชินไปดวยความระมัดระวังเสีย เชนอยางพระทานบวชใหมได
ระมัดระวังมนัผิดมันพลาดเรื่อยๆ ระวังตลอดเวลาทีนี้เลยชิน ชินตอความระวัง ไปไหน
เหมือนไมระวัง แตอะไรผิดรูทันที แกไขปบเลยไมทํา นี่เรียกวาระวังจนชิน มันก็ดี ผูที่มีศีล
มีธรรมไปที่ไหนก็เย็นนะ อยูคนเดียวกับเพื่อนกับฝูงก็เย็น นี่แหละธรรมอยูที่ไหนเย็นทั้งนั้น 
 ถากิเลสไปทีไ่หนเกิดเรื่องเกิดราว ฆาฟนรันแทง ทะเลาะเบาะแวง เปนไปไดทุก
แบบทุกฉบับขึ้นชื่อวากิเลส เปนตัวขวางที่สุดแหละกิเลส ธรรมนี้ลองตรงแนวเลย กิเลสเปน
ตัวขวางทาง ธรรมเปนองคธรรมชาติที่เปดทางใหความสะดวกแกกันและกัน นี่เรียกวา
ธรรม ถาเปนกิเลสแลวขวางกัน กีดกนักัน ทุกอยางอะไรที่จะใหเกิดความไมดีงามแลวเปน
เร่ืองของกิเลสทั้งนั้นละกอขึ้นนะ เร่ืองธรรมทานไมกอ ทานแกไขดดัแปลงหรือชะลาง นั่น
เรียกวาธรรม 
 ถาเปนกิเลสแลวมีแตหาของสกปรกมาโปะกันๆ อยูดีๆ ก็หาเร่ืองหาราวใสกัน นั่น 
กิเลสมันอยูเฉยๆ ไมได ตองหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ ยุแหยกอกวนซึ่งกันและกันจนไดกิเลส 
ถาธรรมไปทีไ่หนไมมีเร่ือง มีแตความดีงาม คบคาสมาคมกันแลวจากกันไปก็คิดถึงกัน นี่
คือความมีธรรมดวยกัน จากกันไปกค็ิดถึงกันอยากพบอยากเห็น อยากคบคาสมาคม เร่ือง
ธรรมเปนอยางน้ัน ถาเร่ืองโลกแลวพบกันทีเดียวเทานั้นเข็ดจนกระทั่งวันตาย มันมีเส้ียนมี
หนามอยูในตัวนั่นแหละ 



 ๕

 ใหพากันสั่งสมธรรมใหมีขึ้นใหมากนะ ถาอยากชุมเย็นภายในตัวเอง ความชุมเย็น
ไมอยูทีไ่หน อยูที่ใจของเราที่ดัดแปลงตนใหเปนคนดี ตางคนตางดัดแปลงตัวเอง เขากันได
สนิทๆ ไปหมด ถาตางคนตางเลอะเทอะแลวเลอะไปหมดนะ มีเทานั้นละ วันนี้เปนปใหม 
เทศนสอนปใหมพอใหเขาใจกันนะ ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวใหเปนคนดี ศาสนา
เทานั้นละที่จะทําคนใหดีได นอกจากนั้นไมมี มีศาสนา นี้เราเปนลูกชาวพุทธขอทําตัวใหดี
สมกับลูกชาวพุทธนะ เอาละพอ ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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