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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๗ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

เรดาร�ธรรม
ก'อนจ�งห�น

ให�เสมอภาคไปเลย เร�ยกว'าความเป.นธรรม ด/แต'พ�งของต�วน�2ม�นพวกย�กษ�พวก
ผ� ด/ด�วยความเป.นธรรมต�องด/ด�วยความสม�5าเสมอ น��เร�ยกว'าธรรม ไปท��ไหนเย6น ตายใจ
ก�นได� ถ�าย�กษ�ถ�าผ�ไปท��ไหน คอยแต'จะก�ดจะฉ�ก ด/ไม'ได�นะ น��ละก�เลสก�บธรรมไปด�วย
ก�น ก�เลสไปแบบน�2 ธรรมไปแบบน�2 เช'นอย'างน�2ละ ก�เลสไปแบบเห6นแก'ต�วๆ แก'พรรค
แก'พวกของต�ว ถ�าธรรมแล�วคนไหนก6เหม�อนก�นหมด ห�วใจเราก�บห�วใจโลกเหม�อนก�น
หมด เฉล��ยให�เสมอ น��เร�ยกว'าธรรม ท'านเด�นอย'างน�2น

พระเราให�ต�2งใจปฏ�บ�ต�นะ ให�เร'งความพากความเพ�ยร ท��พ/ดย25าแล�วย25าเล'าอย/'
เสมอค�อสต� ใครอยากต�2งรากต�2งฐานได�แล�วเอาสต�ให�ด� เราบอกแล�วว'าก�เลสให�ม�นต�2ง
คล��นเท'าทะเลมาก6เถอะ ย�งไงก6ไม'พ�นสต�ปราบราบเลย สต�เป.นของส5าค�ญ ถ�าสต�ม�อย/'ก�บ
ใจก�เลสจะเก�ดไม'ได� ถ�าสต�แย6บเผลอเม��อไรแล�วก�เลสออกๆ น�กประกอบความเพ�ยรให�
ด/ห�วใจ มหาเหต�อย/'ท��ใจ ไม'ว'าด�หร�อช��ว หร�อธรรมหร�อก�เลส เก�ดท��ใจ ท'านจ?งบอกให�ด/
มหาเหต� ด/ตรงน�2ละ มหาเหต�อย/'ท� �ใจ ม�นสร�างเหต�การณ�ต'างๆ ข?2นตลอดเวลา ตาม
ธรรมดาท��วๆ ไปม�แต'ก�เลสสร�างเหต�การณ�ข?2นบนห�วใจของส�ตว� พร�อมก�บเอาฟAนเอาไฟ
มาเผาไหม�ไปในต�วเสร6จ ผ/�ปฏ�บ�ต�ธรรม เอา ก�เลสเก�ดข?2น ไฟเก�ดข?2น เอาน25าด�บไฟค�อ
ธรรมสาดเข�าไปๆ แล�วก6ระง�บด�บลงได�ๆ  ต�2งต�วได� ต�2งต�วได�แล�วข?2นได�ละท��น��

เราสอนหมดท�กแง'ท�กม�มนะ สอนบรรดาพ� �น�องประชาชนล/กศ�ษย�ล/กหาท� 2ง
หลาย สอนหมดภ/ม�เลย ภ/ม�ท��เราได�ปฏ�บ�ต�มาย�งไงๆ ออกสอนโลกท�2งน�2นแหละ ท��จะไป
คว�าเอาค�มภ�ร�น�2นค�มภ�ร�น�2ไม'ท�น เอาออกจากเหต�การณ�ท��เก�ดข?2นจากใจ ซ?�งเราได�ปฏ�บ�ต�ด/
มาเร�ยบร�อยแล�ว ท�2งธรรมท�2งก�เลสจะเก�ดข?2นท��ใจ เม��อร/�ก�นท��น� �แล�วจะกระจายไปหมด
โลกธาต�เร�ยนจบ ฟCงซ� เร�ยนห�วใจมหาเหต�น�2จบเท'าน�2น เร�ยนโลกธาต�น�2จบ ปล'อยวางได�
โดยส�2นเช�ง เร�ยนจบแล�วปล'อย ถ�าย�งไม'จบย�งไม'ปล'อย เร�ยกว'าเร�ยนธรรม เร�ยนก�เลส
เร�ยนโลกจบ ปล'อยวางโดยส�2นเช�งไม'ม�อะไรมากดถ'วงจ�ตใจเลย เร�ยนธรรมก6จบ เป.น
ธรรมธาต�ล�วนๆ ไม'ม�อะไรเข�ามาแตะต�องได�เลย น��เร�ยกว'าเร�ยนธรรมจบ เร�ยนโลกจบ
จบท��ห�วใจ

ใจเป.นผ/�ไปกว�านเอา ส'วนมากม�แต'โลกแหละ เข�ามาเผาห�วใจ ธรรมม�น�อยมาก



2

จ?งต�องได�อบรมจ�ตใจเข�าส/'ธรรม ท'านท�2งหลายเห6นว'าใจเป.นของเล6กน�อยเหรอ เอา ด/เข�า
ไปซ�น'ะ มหาเหต�อย/'ท��ใจ คนด�ดคนด�2นอย/'ท��วโลกท��วสงสารเพราะอะไร เพราะก�เลสม�น
ผ�นผวนอย/'ภายในจ�ตใจ ด�ดด�2นอย/'ตลอด ใครอย/'ท��ไหนอย/'ไม'ได�นะ ธรรมเป.นน25าด�บไฟ
ก5าจ�ดเข�าไปๆ จะค'อยสงบร'มเย6นๆ   เพราะฉะน�2นธรรมจ?งเป.นความจ5าเป.นมากท��จะ
ประค�บประคองร�กษาต�ว และปCดเป�าส��งเลวร�ายท�2งหลายออกไปจากใจ ไม'ให�มาร�มเผา
เอาโดยถ'ายเด�ยว ต�องปฏ�บ�ต�

ส5าหร�บผ/�ต�2งใจปฏ�บ�ต�จ�ตตภาวนาล�วนๆ แล�วอย'าเผลอ เอาให�จร�งให�จ�งท�กอย'าง
ให�ได�เห6นท��ว'าก�เลสเป.นพ�ษย�งไง ธรรมเป.นค�ณย�งไง จะเก�ดข?2นท��ห�วใจดวงเด�ยวก�นน�2ละ
ไม'เก�ดท��อ� �น ท'านจ?งบอกมหาเหต�อย/'ท� �ใจ ศาสนาใดก6ตามเราไม'ได�ด/ถ/กเหย�ยดหยาม
เอาธรรมค�อความจร�งมาพ/ด ผ�ดถ/กช��วด�จะพ/ดไปตามอรรถตามธรรม พ�ทธศาสนาของ
เราเล�ศเลอส�ดยอดแล�ว ไม'ม�ศาสนาใดท��จะสอนลงท��จ�ตใจค�อต�วมหาเหต� ท�2งก�เลสค�อ
ฟAนค�อไฟ ท�2งธรรมค�อน25าด�บไฟ อย/'ท��ห�วใจหมด ท'านสอนลงท��จ�ดน�2 ด�บท��น��แล�วโลกธาต�
หมด ครอบโลกธาต� จ�ตใจดวงน�2สว'างจ�าไปเลย

พ�ทธศาสนาสอนโลกแม'นย5าๆ สวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบท�2งน�2นท�เด�ยว เพราะ
ทรงด5าเน�นมาโดยชอบธรรม ผลก6ได�โดยชอบธรรม เวลามาสอนโลกจ?งเป.นธรรมท��ถ/ก
ต�องด�งามท�กอย'าง เร�ยกว'า สวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบแล�ว ขอให�เราไปปฏ�บ�ต� อย'าให�
เป.นขอนซ�งๆ แต'ละคนๆ ม�ไฟเผาขอนซ�งไปในต�ว กล�2งไปกล�2งมา ไฟความโลภ ความ
โกรธ ราคะต�ณหา เผาขอนซ�งท� �กล�2งไปกล�2งมา ร'างเราน��ละถ/กก�เลสม�นไสไปมา เป.น
เหม�อนขอนซ�ง ก�เลสไสไปไสมา เอาธรรมเข�าจ�บซ� ต�2งใจปฏ�บ�ต�นะ เราท�กคนม�ค�ณค'าท�ก
คน ไม'ใช'เป.นขอนซ�งมาด�วยก�น ม�ค�ณค'าถ�าสร�างต�วเองให�ม�ค�ณค'า ถ�าจะให�เป.นขอนซ�งก6
เป.นขอนซ�ง ถ�าจะให�เป.นไฟเผาต�วก6เป.นได�ในต�วเราเองน��นละ ให�ต�2งใจปฏ�บ�ต�

ด/ซ�ท'านผ/�ปฏ�บ�ต� ท'านต�2งหน�าต�2งตาต'ออรรถต'อธรรมจร�งๆ ต�2งแต'ว�นบวชมาช�ว�ต
จ�ตใจเป.นพระหมดเลย ก�ร�ยาของฆราวาสญาต�โยมอะไรท��จะเป.นข�าศ?กต'อศ�ลต'อธรรม
และเพศของท'าน ท'านปCดออกๆ จนเป.นความเคยช�นต'อการร�กษาตน ท�น�2ไปท��ไหนม�น
เกะกะก6ร/� เร�ยบร�อยก6ร/� เพราะเจ�าของร�กษาตลอดเวลาเป.นช�ว�ตจ�ตใจ น��ละการร�กษาตน
ไปท��ไหนอบอ� 'นๆ ถ�าสร�างแต'ความช��วช�าลามก ตนเองก6ร�อน ออกไปท��ไหนกระทบ
กระเท�อนคนอ��นให�เก�ดความเด�อดร�อนตามๆ ก�นไป

ตายลงไปน�2ไปตกนรก ก6จะไปก'อความเด�อดร�อนก�บพวกส�ตว�นรกด�วยก�นอ�กละ
ไอ�พวกเปรตพวกผ�น�� ม�นสร�างความช��วไม'หย�ดหย'อนนะ ลงไปนรกก6จะไปต'อยก�นใน
นรก เป.นน�กมวยต'อยก�น เป.นหมาก�ดก�นอย/'ในนรกน/'นละ ไอ�คนช��วม�นไม'ถอย ไปท��ไหน
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ช��วตลอด ในนรกม�นก6ไม'ถอย ช��วท�2งน�2นแหละ ถ�าคนด�อย/'ท��ไหนด� สงบราบร��นด�งาม ให�
ท'านท�2งหลายจ5าเอานะ

พระให�ต� 2งใจปฏ�บ�ต� อย'าถอยหล�ง ให�ส�งเกตต�วเอง ปCจจ�ย ๔ อาหารการ
บ�ณฑบาต ท��อย/'อาศ�ยพอเป.นไป การขบการฉ�นส5าค�ญมากนะ ให�ส�งเกตการขบการฉ�น
ก�บความเพ�ยร ฉ�นย�งไงๆ ความเพ�ยรผลเป.นย�งไงบ�าง อ�นน�2ส5าค�ญมาก ท'านว'า อาหาร
ส�ปปายะ อาหารเป.นท��สบาย หมายถ?งว'าธาต�ข�นธ�ก6ไม'ก5าเร�บเส�บสาน ธาต�ข�นธ�ไม'ส'ง
เสร�มก�เลสต�ณหาข?2นมาก�บอาหารน�2นๆ แล�วธรรมก6เด�นสะดวกสบาย น��ท'านเร�ยกว'า
อาหารส�ปปายะ ค5าว'าส�ปปายะความสบายๆ หมายถ?งธรรมเป.นหล�กใหญ' อาหารเฉยๆ
ใครก�นท��ไหนก�นได�หมด ท�องป�องก6ก�นได�แต'ก�เลสเต6มห�วใจ ไฟเผาห�วอกตลอดเวลาใช�
ไม'ได�

ก�นให�ด/ ว�นน�2ฉ�นอ�นน�2 ฉ�นอ�นน�2นเป.นย�งไง ฉ�นมากเป.นย�งไง ฉ�นน�อยเป.นย�งไง
ให�ทดสอบต�วเองก�บธรรม ไม'ง�2นธรรมก�าวออกไม'ได�นะ ก�าวออกยาก ก�เลสท�บเอาๆ
ความโลภน��นแหละ เห6นอะไรก6ด�หมดๆ คร�2นขนเข�ามาก6ช��วหมด เหย�ยบธรรมได�ท�2งน�2น
น��ส5าค�ญนะ ให�ต�2งใจประพฤต�ปฏ�บ�ต�

หน�าท��การงานอะไรๆ ผมไม'เคยได�ต5าหน�พระเณรเราในว�ดน�2ต� 2งแต'ต�นมา ม�
ความพร�อมเพร�ยงสาม�คค�ในก�จว�ตรการงานท��เป.นส'วนรวม ไม'เคยได�ต5าหน�ต�เต�ยน
ต�2งแต'สร�างว�ดมา เร�ยบร�อยมาตลอด จ?งขอให�ร�กษาความเร�ยบร�อยน�2ด�วยด� จะเป.นการ
ร�กษาต�วด�วยด�ตลอดไปเช'นเด�ยวก�น เพราะการท5าข�อว�ตรปฏ�บ�ต� ท5าเพ��อเรานะไม'ได�ท5า
เพ��อใคร ท5าเพ��อเรา เราเร�ยบร�อย ท�กส��งท�กอย'างท��แสดงออกจากความเร�ยบร�อยของเรา
ก6เร�ยบร�อยไปตามๆ ก�น ถ�าเห6นแก'คนน�2นคนน�2 เห6นแก'ท��แจ�งท��ล�บ น��นก�เลสเข�าแทรก
แล�วนะ คนๆ น�2นไว�ใจต�วเองก6ไม'ได� ก�บผ/�ใดก6ไม'ได� ใครก6มาไว�ใจไม'ได�นะ

ความเป.นธรรม ท5าอะไรท5าเพ��อต�วเอง ความพร�อมเพร�ยงสาม�คค�เป.นส��งส5าค�ญ
มาก ให�ต� 2งหน�าต� 2งตาท5า ผมชมเชยตลอดมาต�2งแต'เร� �มสร�างว�ดป�าบ�านตาด ข�อว�ตร
ปฏ�บ�ต�ของพระเณรด'างพร�อยและขาดความสาม�คค�ก�นน�2ไม'ม� ม�แต'เร�ยบร�อยๆ ก6เพราะ
ธรรมน��นเองกลมกล�นในใจแล�วร/�หน�าท��การงานของตน เอาละให�พร

หล�งจ�งห�น
ไปท�กว�นแหละไปแจกของ ไม'ไปโรงพยาบาลก6ไปว�ด ถ�าว�นราชการก6ไปโรง

พยาบาล ไปส'งโรงพยาบาลโรงน�2นโรงน�2 ถ�าเป.นว�นหย�ดราชการส'วนมากไปว�ด ส'งของให�
ว�ด เม��อวานขบข�น ไปเจอเอาท�เร�ยนรถกระบะค�นหน?�งเต6มเลย จะขนข?2นใส'รถเรา รถเรา
ม�นเต6มหมดข?2นไม'ได�แล�ว เอF ท5าไง มองหน�ามองหล�ง ระยะทางจากน�2ถ?งนาค5าน�อย โถ
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พอผ'านอ5าเภอผ�อไปเด�Gยวก6ไปเจอ ทางไม'ใช'เล'นนะ ไม'ง�2นจะให�เขาไปส'งเลย เอาหมดท�2ง
ค�นเลยนะ แต'น�2ม�นไกลแสนไกล กล�นน25าลายผ'านไป ไม'ได�ก�นกล�นน25าลายก6เอาเม��อวาน
ท��โน�นพระก6มาก ท��ว�ดนาค5าน�อย เป.นสถานท��เหมาะสมมากส5าหร�บพระบ5าเพ6ญเพ��อ
อรรถเพ��อธรรมเพ��อมรรคผลน�พพาน เหมาะสมมาก

ท��ช�2นเอกๆ น�2ม�เยอะนะทางภาคอ�สาน สถานท��อย/'เป.นช�2นเอกๆ อย'างภ/ส�งโฆ ช�2น
ท��หน?�งละ ช�2นเอก ผาแดง นาค5าน�อย ศร�ชมภ/ ถ2 5าพระภ/ว�ว ว�ดดอยธรรมเจด�ย� น� 2เป.น
สถานท��ช�2นหน?�งๆ เอาต5ารามากางซ� ประเภทท��หน?�ง ท��สอง ท��สาม เวลาน�2พระกรรมฐาน
เรา ท��พ/ดเหล'าน�2ม�แต'ท��ส5าค�ญส5าหร�บพระกรรมฐานเราอย/'เพ��อบ5าเพ6ญอรรถธรรมท�2งน�2น
เราส'งเสร�ม

เร��องอรรถเร��องธรรมจ�ตตภาวนาส5าหร�บพระกรรมฐาน เราส'งเสร�มตลอด แม�ม�
การงานท��ช'วยชาต�ก6ให�ท'านมาช'วยระยะเวลาน�ดหน'อยๆ จากน�2นก6ปCดเข�าท��เด�มให�ท'าน
ภาวนาเร��อยมา ทางภาคอ�สานจ?งม�พระกรรมฐานมาก เป.นมาด�2งเด�มต�2งแต'ต�นล5าค�อ
หลวงป/�เสาร� หลวงป/�ม��น เวลาเข�าในป�าในเขาอย'างน�2น ธรรมจะค'อยย�2มแย�มๆ จากห�วใจ
ข?2นนะ จ�ตใจจะต��นเน�2อต��นต�ว ต'างก�นนะก�บอย/'ธรรมดา เช'นอย/'ว�ดป�าธรรมดาก6ด� แต'พอ
เข�าในท��ส5าค�ญๆ ย��งด�ดข?2นเร��อยนะจ�ต ต��นเน�2อต��นต�ว สต�ต�2งต�วตลอดๆ ปCญญาก6ออกใน
น�2น น��นละเร�ยกว'าส��งสมธรรม

ใจเม��อม�อาร�กขาค�อการด/แลร�กษาด�วยสต� ความพากเพ�ยรท�กอย'างแล�ว จะค'อย
เจร�ญข?2นๆ ใจดวงน�2ละท��ถ/กม/ตรค/ถค�อก�เลสครอบอย/'ตลอดเวลาท�กห�วใจในโลกน�2 เว�น
ใจพระอรห�นต�เส�ย นอกน�2นถ/กม�นครอบไว�หมด แล�วท��วโลกใครก6ไม'ม�โผล'ข?2นมาพอจะ
ได�เห6นสภาพของโลก ม�นก6บ�นเหม�อนก�น เขาก�บเราก6พอๆ ก�น บ�นก�นไป เพราะไม'เจอ
ส��งท��อ�ศจรรย�กว'าน�2ซ� ท�น�2เวลาเจอเข�าไปแล�ว ปCดละท��น��นะ อะไรท��ย�2วเย�2ยๆ ไม'เป.นสาระ
แต'เป.นฟAนเป.นไฟเผาไหม�จ�ตใจต�วเองแล�วปCดๆ เร��อย เอาธรรมละปCด หร�อน25าด�บไฟชะ
ล�างออกๆ เร��อยๆ จ�ตใจก6สง'างาม

ในปCจจ�บ�นน�2ก6ม�แต'หลวงตาบ�วน��ละท��ออกสนาม สนามประชาชนชาวพ�ทธเรา
ได�ออกเต6มเหน��ยว เทศนาว'าการท��ออกอย'างช�ดเจนก6ค�อตอนช'วยชาต�มา ต�2งแต'เร��มช'วย
ชาต� การเทศนาว'าการไม'ม�หย�ดม�หย'อนเลยตลอดมาจนกระท��งป�านน�2 เป.นเวลา ๗ ปH
แล�ว น��ละธรรมออก แต'ก'อนก6เทศน� ท� �ได�เทศน�ส5าค�ญๆ ยอดธรรมๆ น�2อย/'บนศาลา
เทศน�สอนพระล�วนๆ แต'ก'อน พระได�ย�นอรรถธรรมท��แกงหม�อเล6กหม�อจ�Gวๆ อย/'บน
ศาลาน�2ท�2งน�2น อ�ดเทปๆ เอาไว� แล�วก6เทปเหล'าน�2ออกไปท�กแห'งท�กหนในบรรดาว�ดป�า
อย/'ท��ไหนๆ เทปจะออกจากน�2 ขอมาๆ ท��วประเทศไทยท�กภาค จะม�อย/'เฉพาะว�ดกรรม
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ฐานๆ ท'านมาขอต�ดต'อจากน�2 ได�แต'ธรรมะประเภทแกงหม�อเล6กหม�อจ�Gว หร�อว'าเพชร
น25าหน?�งไปเลยว'าง�2นเถอะ ธรรมะประเภทเพชรน25าหน?�งๆ ไป คร�2นต'อมาก6ค'อยกระจาย
ออกๆ ท��เทศน�ในน�2ก6ค'อยจาง

เราไม'ค'อยม�เวลาเทศน�สอนพระนะ พออาย� ๘๐ ก6หย�ดเทศน�ละ เทศน�เร��มแรก
ก6ต�2งแต'ปH ๒๔๙๓ มา อ�นน�2เทศน�อย/'ในป�าในเขา ค�อพระละต�ดตาม เราไม'ได�ออกมานะ
อย/'ในป�าในเขา แต'พระจม/กด�หมาส/�ไม'ได� จม/กพระด�กว'าจม/กหมา ไปอย/'ไม'ก��ว�นนะ เรา
ก6เหม�อนผ/�ต�องหาเหม�อนก�น ค�อม�นตามน�ส�ยอย'างน�2น ชอบอย/'สบายๆ คนเด�ยวเล�ศ ไม'
ม�อ�นใดมาย�'ง อย/'ท��ไหนว�นค�นปHเด�อนอย/'ก�บน�2หมดไม'ม�อะไรกวน ท�น�2เม��อม�หน?�งม�สองเข�า
มากวน ร5าคาญซ� หลบหน�ๆ บ�ณฑบาตได�อะไรมาฉ�นเท'าน�2นพอ ไม'ได�สนใจก�บส��งเหล'า
น�2นย��งกว'าสง'าจ�าอย/'ภายในใจ อย/'ไหนสบายหมด น��ละธรรมในใจฟCงซ�ท'านท�2งหลาย ท��
ก�เลสปกคล�มม�นไว� พอเอาออกหมดแล�วจ�าน�2ไม'ม�อะไรเหม�อนในโลกอ�นน�2

น��พ/ดถ?งเร��องการเทศนาว'าการต�2งแต'พ.ศ.๒๔๙๓ มาเร��มเทศน�สอนพระ ต�ด
ตามตลอด ไปท��ไหนต�ดตาม ไปอย/'อย'างมากไม'เลยสองอาท�ตย�ละ หลบเร��อยๆ ไปคน
เด�ยว ม�นสบายอย'างน�2นน�� พระเราก6เห6นใจ แต'ท��เราสะดวกน�2ม�นม�น25าหน�กมากกว'าเห6น
ใจใครซ� ม�นสะดวก อย/'ท��ไหนสบายๆ หลบเร��อย เด�Gยวพระก6ต�ดตามไป เด�Gยวโผล'มาๆ
โผล'มาว'าอะไรว'าเถอะ เฉยไม'สนใจ ขอให�ได�มาถ?งต�วแล�วพอ ม�นย�งไงน��หมาส/�ไม'ได�พวก
น�2 จม/กเก'งน�ก เฉยไม'สนใจ เราเลยจะตาย ผ/�ข/'เป.นเรา ผ/�ล5าบากเป.นเรา ทางน�2นฟCงเส�ยงข/'
แล�วเฉย สบายเลย เป.นอย'างน�2นนะ เร��อยมาเลย ค'อยขยายออกๆ คร�2นต'อมาก6จ?งได�
มาสร�างว�ดป�าบ�านตาด เทศน�ท��น�� พระเณรหล��งไหลเข�ามา เป.นเทศน�ประเภทหม�อเล6ก
หม�อจ�Gว ธรรมะเทศน�เด6ดๆ ท�2งน�2น

จากน�2นมาก6เทศน�แกงหม�อใหญ'สอนประชาชนในการช'วยชาต� ก6ม�แกงหม�อเล6ก
แฝงน�ดหน'อยๆ ท��ม�พระกรรมฐานปฏ�บ�ต�มากๆ ไปฟCงด�วยแล�วออกละ ธรรมะประเภท
น�2ออก แกงหม�อเล6กหม�อจ�Gวจะออกๆ ถ�าธรรมดาแกงหม�อใหญ'ออกท��วไป เพ��อให�เป.น
ประโยชน�ส5าหร�บผ/�ฟCงตามก5าล�งของตน ข�2นใดท��ควรจะได�ก5าล�งมากน�อยเพ�ยงไร ธรรมะ
จะออกร�บๆ เลย ควรได�ช�2นไหนธรรมะจะออกท�นท�ๆ ควรจะได�ช�2นไหนก6ต�องออกตาม
น�2น น��ละท��ว'าแกงหม�อใหญ' หม�อเล6ก หม�อจ�Gว เป.นอย'างน�2นเอง

การเทศน�ไม'ใช'เทศน�เพ� �อไร�ประโยชน� ต�องด/สถานท��บ�คคล ส�งคมเป.นย�งไง
จ5านวนเป.นย�งไง ควรจะได�ร�บอรรถธรรมแค'ไหน หน�กเบามากน�อยเพ�ยงไร ม�นจะบอก
ท�นท�ๆ พ/ดอย'าว'าค�ยนะ จะเหม�อนเรดาร�เลยเท�ยวพ/ดตรงๆ อย'างน�2 พอมองด/ปCNบม�นร/�
หมดแล�ว จะควรเทศน�ธรรมะข�2นใดๆ เม��อควรเทศน�ธรรมะข�2นน�2ด?งก6ไม'ข?2นนะ ย�งไงก6ไม'
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ข?2น อย/'ตามน�2ละ(ผ/�ฟCง) ถ�าธรรมะควรจะส/ง ข?2นเอง พอท��จะส/งล�บด?งไว�ก6ไม'อย/' พ�'งเลย
เป.นเองอย/'ในห�วใจ น��ก6เทศน�ต�2งแต'น�2นมา จนกระท��งออกช'วยชาต�บ�านเม�อง ถ?งท�กว�นน�2
เป.นย�งไงเทศน� เด�Gยวน� 2ก6ออกแล�วน�� ออกท��วประเทศไทย เราเทศน�มากหร�อไม'มาก
หลวงตาบ�วเทศน�ท��วประเทศไทย

ก6ม�องค�เด�ยวเท'าน�2พ/ดให�ม�นช�ดเจน เอาตามความส�ตย�ความจร�ง เทศน�ท��ไหนม�
แต'องค�เด�ยวน�2ออก ออกจากว�ทย�ก6ออกจากองค�เด�ยวน��ไปท��ไหนๆ ไม'ว'าจะออกทางด�าน
ไหนม�แต'ออกจากองค�เด�ยวๆ ต� 2งแต'ช'วยชาต�มาน� 2นานส�กเท'าไรแล�วล'ะ ๗ ปHเต6มๆ
แล�วท��ออกส�งคมใหญ'เร��อยมา ท�น�2ก6เลยกลายเป.นเร��องท��วประเทศท��วโลกเราเทศนาว'า
การ การเทศน�น�2เราก6พอใจ เราไม'ได�ม�การต5าหน�ในธรรมเทศนาของเรา ในบรรดาธรรม
ท�กข�2น ประชาชนท��จะได�ร�บประโยชน�ๆ น�2พอเหมาะๆ เทศน�อย'างไม'เคล��อนคลาดจาก
ความส�ตย�ความจร�ง เพราะฉะน�2นภาษาธรรมท��ได�มาเทศน�ให�พ��น�องท�2งหลายฟCง ซ?�งเขาท��
เคยช�นก�บส5านวนไพเราะเพราะพร�2งน��มนวลอ'อนหวานมานาน แล�วเขาได�มาฟCงเส�ยง
อรรถเส�ยงธรรม เช'นอย'างเส�ยงหลวงตาบ�วเทศน� เขาก6ว'าขวานผ'าซาก เทศน�กระแทก
แดกด�น

แต'ก'อนก�ร�ยาอย'างน�2เราก6ไม'เคยใช� แน'ะฟCงซ�น'ะ เราก6ใช�เหม�อนโลกท��วๆ ไป
การเทศนาว'าการทางด�านปร�ย�ต� โลกเทศน�แบบไหนเราก6เทศน�แบบน�2น พระท'านเทศน�
ย�งไงเราก6เทศน�อย'างน�2น จะให�หน�กกว'าน�2นไม'ได� ม�นเป.นไปตามความจดความจ5าไป
เร��อยๆ ไปอย'างน�2น ท�น�2พอหม�นเข�ามาทางด�านปฏ�บ�ต� เม��อปฏ�บ�ต�ธรรมค��ยเข��ยหาธรรม
ต�องเจอธรรม เจอธรรมเป.นข�2นๆ หน�กเบาข?2นมาเร��อยๆ ธรรมท��น��ตรงเปQงอย'างน�2นะ ไม'
ได�เป.นแบบปร�ย�ต� ธรรมน��ตรงเปQง ส5านวนโวหารท��เราเทศน�ทางด�านปร�ย�ต�เหม�อนโลก
ท��วๆ ไปน�2พล�กกล�บหมดเลย เข�ามาถ?งความร/�ท��เป.นข?2นภายในจ�ตน�2

พอความร/�ข? 2นภายในจ�ต ความร/�เป.นอย'างน�2เราจะเทศน�อย'างอ��นไปไม'ได� ข�ด
ความจร�งอ�นน�2 น��น ท�น�2เลยกลายเป.นเร��องขวานผ'าซาก ค�อพ/ดอย'างตรงไปตรงมาเลย
เราไม'ได�ต�2งใจเป.น ม�นเป.นด�วยความจร�งท��ม�อย/'ในใจ ร/�ข?2นมาย�งไง เห6นข?2นมาย�งไง เราจะ
เทศน�เพ�2ยนๆ ไปอย'างน�2น หล�กไปอย'างน�2ไม'ได� ต�องตรงไปตรงมา ไม'ว'าธรรมข�2นใดๆ
ตรงแน'วๆ ตามน�2 เร�ยกว'าภาษาขวานผ'าซากแล�วท��น�� ม�นมาเองนะ ค�อม�นไปตามความ
จร�งไปเร��อยๆ ทะล�ถ?งมรรคผลน�พพานก6พ�'งแบบเด�ยวก�นเลย

น��ละก�ร�ยาอ�นน�2เป.นไปจากความจร�งท��ม�ภายในใจ ม�นร/�เห6นข?2นมามากน�อยเพ�ยง
ไร เราจะพล�กแพลงเปล��ยนแปลงเทศน�ไปอย'างอ��นไม'ได� ต�องเทศน�ตามความส�ตย�ความ
จร�งน�2 เลยกลายเป.นขวานผ'าซากไป ประชาชนท�2งหลายเขาได�ย�นหลวงตาบ�วเทศน�เขาว'า
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ขวานผ'าซาก แต'เราม�นไม'ม� ค�อเป.นความจร�งล�วนๆ ออก ผ�ดบอกว'าผ�ด ถ/กบอกว'าถ/ก
ส/ง ต�5า ด5า ขาว ประการใด จะเป.นไปตามความร/�ความเห6นท��เก�ดข?2นมาจากใจออกจาก
น�2น พล�กไปอย'างอ��นไม'ได� ทางด�านปร�ย�ต�พอไปถ?งน�2 น�2ภ/เขาก�เลสนะเลยหลบเส�ยๆ กล�ว
ก�เลสหลบเส�ย ทางด�านธรรมะไม'เป.นอย'างน�2นซ� ความจร�งเป.นอย'างน�2ทะล�เลยๆ เป.น
อย'างน�2น เป.นอย'างอ��นไปไม'ได�

เทศน�อย'างอ��นผ�ดจากหล�กความจร�ง ไม'เร�ยกว'า ส	วาก	ขาโต ค�อธรรมท��ร/�ชอบ
เห6นชอบ พ/ดชอบ ม�นข�ดก�บอ�นน�2ก6ต�องเป.นไปตามน�2 น� �ละท'านท�2งหลายให�ทราบเส�ย
ส5านวนโวหารของเราท��เป.นอย'างน�2เป.นมาจากหล�กความจร�ง ท��เก�ดข?2นภายในจ�ตใจ เป.น
ความจร�งล�วนๆ พล�กแพลงเป.นอย'างอ��นไม'ได� ต�องเป.นไปตามน�2นๆ ไม'ว'าหน�กว'าเบา
ส/งต�5าขนาดไหน จะเป.นไปตามน�2นท�2งน�2นเลย ท�น�2ส5านวนอ�นน�2ม�นก6ไม'เหม�อนท��เราเคย
ปฏ�บ�ต�มาแต'ก'อน เทศนาว'าการมาแต'ก'อน น��นเป.นเทศน�ทางด�านปร�ย�ต� ท'านเหม�อนเรา
เราเหม�อนท'าน จะแปลกประหลาดกว'าน�2ไม'ได�ก6ได�แค'น�2น ท�น�2เวลาม�นมาเป.นข?2นภายใน
ใจแล�ว จะให�เป.นอย'างอ��นไม'ได� ต�องเป.นอย'างน�2ๆ ม�นก6พ�'งๆ เลย ท�น�2แน'ใจด�วย เทศน�
ออกมาค5าใด บทใด บาทใด ธรรมะข�2นไหนไม'ม�สงส�ย เปRดโล'งๆ ถ/กต�องๆ ไปหมดเลย
เพราะฉะน�2นม�นถ?งออกผางๆ ละซ� กร�ณาทราบตามน�2

การเทศนาว'าการไม'ใช'เป.นเร��องอ�ตร�นะ ม�นเป.นข?2นมาในใจ ธรรมเก�ดข?2นมาก
น�อยเพ�ยงไร เร��องความจร�งก6จะปรากฏข?2นมากน�อยเพ�ยงน�2น ย��งเต6มส�ดเต6มส'วนในห�วใจ
แล�วออกเต6มเหน��ยวเลย เป.นอย'างน�2น น��ละธรรมพระพ�ทธเจ�า ถ�าลงเก�ดข?2นในห�วใจไม'ม�
อะไรเสมอในโลก ครอบโลกธาต� ห�วใจดวงน�2จ�าครอบไปหมดเลย แต'ก'อนก�เลสม�น
ครอบด5าปASอหมดเลย พอธรรมข?2นครอบก�เลสฟาดก�เลสขาดสะบ�2นลงไปแล�ว ธรรมข?2น
ครอบน� 2สว'างจ�า อาโลโก อ�ทปาท� สว'างโร'อย/ 'ตลอดเวลา ท'านจ?งว'าน�พพานเท� �ยง
ธรรมชาต�น�2เป.นอย'างน�2นแหละ เร�ยกน�พพานเท��ยง ธรรมชาต�ท��จ�าก6เป.นอย'างน�2นตลอด
ไป น��ละธรรม

เราจ?งเป.นห'วงบรรดาพ��น�องท�2งหลาย ของจร�งม�อย/' ความเล�ศเลอม�อย/'ในห�วใจ
ของท�กคนๆ ปล'อยให�ก�เลสซ?�งเป.นต�วสกปรกมาเหย�ยบย�5าท5าลาย โดยไม'ร/�เน�2อร/�ต�วท��จะ
แก�ไขด�ดแปลงชะล�างก�นบ�างเลยน�2 ไม'สมควรอย'างย��งท��เราเป.นล/กชาวพ�ทธ อย'างไรก6ขอ
ให�ม�อะไรต�ดเน�2อต�ดต�วไปบ�าง สมนามว'าเป.นล/กชาวพ�ทธ เราเป.นฆราวาสญาต�โยม เอ�า
ความเป.นฆราวาสยกไว� ศ�ลธรรมไม'ได�เล�อกเพศเล�อกว�ย สร�างได�ด�วยก�นท�กคน ท5าได�
ด�วยก�นท�2งน�2นละ ความด�งามไม'ม�หญ�งม�ชาย ม�อย/'ในห�วใจ เพราะใจไม'ม�เพศ หญ�งชาย
อย'างน�2นไม'ม� ให�พาก�นอ�ตส'าห�พยายามนะ เร��องธรรมน�2เป.นส5าค�ญมาก
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เราจวนจะตายแล�วจ?งเปRดออกมาเร��อยๆ คนท�2งหลายท��ช�นต'อก�เลสน�2 เขาก6จะ
หาว'าเราพ/ดโอ�พ/ดอวด เม6ดห�นเม6ดทรายเราก6ไม'ม� ม�แต'ความเมตตาครอบหมด ออกน�2
ออกด�วยอ5านาจแห'งความเมตตานะ ม�นพ�'งๆ ออกน�2 อะไรๆ ก6ไม'สมใจ ก6ค�ดด/ซ� เด�นไป
ตามทางเห6นท�เร�ยนเต6มรถมาก6ย�งจะเหมาท�เร�ยนไปอ�ก น��เมตตาประเภทน�2ม� ประเภท
น�2นๆ เมตตาหลายข�2นๆ หลายภ/ม�เป.นอย'างน�2นละ ครอบไปหมดเลย ไม'ม�อะไรต�ดเน�2อ
ต�ดต�วหลวงตาบ�วน�� พ/ดจร�งๆ เลย ใครจะขนสมบ�ต�เง�นทองมากองเท'าภ/เขาก6มาเถอะ
เราจะส��งเขาเอารถแทร6กเตอร�เขามาไถออกหมด เฉล��ยลงไปท��ไหนท��ล�'มท��ดอน เฉล��ยลง
ไปให�สม�5าเสมอก�นหมด สมบ�ต�เง�นทองข�าวของกองเท'าภ/เขาน'าจะไม'ถ?งสามว�นเร�ยบ มา
อ�กเอาอ�ก เข�าใจไหมล'ะ น��ละความเมตตา

พระพ�ทธเจ�าท'านว'า มหาการ�ณ�โก นาโถ ห�ตาย สพ	พปาณ�น� พระพ�ทธเจ�าทรง
พระเมตตามหากร�ณาธ�ค�ณอ�นย��งใหญ' ท5าประโยชน�ให�แก'ส�ตว�โลกไม'ม�ประมาณเลย น��น
ฟCงซ�น'ะ แล�วธรรมอ�นเด�ยวก�น ไม'แตกแขนงออกไปอย'างน�2นจะไปย�งไง ม�นก6ต�องไป
แบบเด�ยวก�น ความเมตตาสงสารเก�ดเองเป.นเอง เม��อจ�ตใจเต6มท��แล�วไม'ม�พ�ษภ�ยแล�ว
น��มท��ส�ด เข�าได�ท�กต�วส�ตว�โลกเลย ไม'ด/ถ/กเหย�ยดหยามซ?�งก�นและก�น แม�เล6กขนาดไหน
ก6ตามไม'กล�าท5าลาย ให�ส�ทธ�Tให�เสมอภาคไปหมด แม�แต'ในครรภ�ท'านย�งไม'ให�ท5าลาย
ฟCงซ� เป.นอย'างน�2นละ ให�พาก�นต�2งอกต�2งใจ

บ�ญก�ศลเป.นสายทางท��จะหน�นเราข?2นส/'สวรรค�น�พพาน ท��เราสร�างน��นะ จ5าได�ไม'
ได�อย'าไปสนใจ ขอให�ท5าลงไปเถอะ บ�ญก�บบาปน�2ไม'สนใจ ต�ดอย/'ก�บใจๆ เป.นหล�ก
ธรรมชาต� เม��อเราสร�างลงไปแล�วอ�นน�2ละหน�นเข�าๆ ถ?งปUSงเลย ถ�าทางช��วก6ปUSงอ�กเหม�อน
ก�น ท5าความช��วไม'หย�ดไม'ถอยจมได�ไม'สงส�ย ถ�าหน�นทางด�น�2ข?2น เอาพ�นได�ไม'สงส�ย ให�
พาก�นจดจ5าเอานะ ว�นน�2เอาเพ�ยงแค'น�2ละ ให�พร

พอพ/ดอย'างน�2แล�วเราก6 ท5าให�ระล?กถ?งพระญาณของพระพ�ทธเจ�า ส�นตต�มหา
อ5ามาตย�เขาข?2นข��คอช�างอย/'ตอนเช�า พระองค�เสด6จบ�ณฑบาต ไปเห6นเขาข��คอช�างสน�ก
สนานเมาเหล�าเพล�น พระองค�เสด6จบ�ณฑบาต น��เวลาน�2ม�นเพล�นว'าง�2นนะ น��เห6นไหมพระ
ญาณ เวลาน�2ม�นก5าล�งเพล�นอย/'บนคอช�าง ม�นเมาม�นเป.นบ�า แล�วตอนบ'ายน�2ม�นจะเป.น
บ�าอ�กแบบหน?�ง แน'ะฟCงซ�น'ะ ตอนบ'ายน�2ม�นจะเป.นบ�าอ�กแบบหน?�ง แล�วต'อจากน�2นม�นจะ
ได�ของด� สามพ�ก น��เล'นอย/'น�2 พอตอนบ'ายเม�ยตาย เม�ยตายโศกเศร�าเหงาหงอยจะสลบ
ไสล เขาก6ลากเข�าไปหาพระพ�ทธเจ�า พระองค�เทศนาว'าการให�ฟCง เขาก6ส5าเร6จอรห�นต�
น��นเห6นไหมล'ะ

พระพ�ทธเจ�าท5านายไว�ถ?งสาม เวลาน�2ก5าล�งเป.นบ�าเมาเหล�าอย/'บนหล�งช�าง ตอน
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บ'ายน�2เม�ยม�นตาย ม�นจะเป.นบ�าก�บเม�ยม�นตาย แล�วจากน�2นม�นจะได�ของด� ของด�ค�อเป.น
อรห�นต� น��เห6นไหมทายตรงไหนผ�ดไหมล'ะ ตอนเช�าก6เป.นบ�าอย/'บนหล�งช�าง ตอนบ'าย
เม�ยตายแทบสลบไสลเป.นบ�าไปเลยละ แล�วเขาลากไปหาพระพ�ทธเจ�า ได�ฟCงเทศน�พระ
พ�ทธเจ�า สล�ดปCดป�Vบขาดสะบ�2นเป.นอรห�นต�ข?2นมาน�2นเลย น��นละตอนท��สามม�นจะได�ของ
ด� ฟCงซ�น'ะ ของด�เป.นอย'างน�2นละ ตอนเช�าม�นเป.นบ�าเมาเหล�า ตอนบ'ายม�นเป.นบ�าเม�ย
ตายจากม�นเส�ยใจ ตอนท��สามม�นจะได�ของด� ว'าในว�นน�2นได�หมด

อย'างน�2นละพระพ�ทธเจ�าท5านายอะไรผ�ดไม'ได� ไม'ผ�ด ท'านจ?งเร�ยกว'า เอกนามก�
เอกนามก� ค�อหน?�งไม'ม�สอง ถ�าลงได�ร�บส��งอะไรออกด�วยญาณแล�วไม'ม�สอง อย'างท��พระ
โพธ�ส�ตว�ปรารถนาเป.นพ�ทธภ/ม� ปรารถนามามากน�อยเพ�ยงไรแล�วมาหาพระพ�ทธเจ�า
ท'านทรงเล6งญาณด/ จากน�2ไปเท'าน�2นก�ปเท'าน�2นก�ป พระพ�ทธเจ�าไม'ได�เก�ดง'ายๆ นะ เธอ
จะได�เป.นพระพ�ทธเจ�าช��อว'าอย'างน�2น สาวกข�างซ�ายช��ออย'างน�2น ข�างขวาช��ออย'างน�2น แล�ว
เป.นอ��นไปไม'ได� ถ�าลงได�ร�บการท5านายแล�วอย'างน�2นจะเป.นอ��นไปไม'ได� ต�องเป.นอย'าง
น�2นแน'นอน เข�าใจหร�อ ถ�าย�งไม'ท5านายพล�กได�

อย'างหลวงป/�ม��นของเราท'านก6เคยเล'าให�ฟCง ท'านเล'าเองนะ เพราะฉะน�2นน�ส�ย
โพธ�ญาณท'านจ?งม�แปลกประหลาดมากอย/' ลวดลายย�งม�อย/' ท'านปรารถนาเป.นพ�ทธภ/ม�
ปรารถนาเป.นพระพ�ทธเจ�า ท�น�2พอจ�ตจะเข�าด�ายเข�าเข6ม พ�ทธภ/ม�ผ'านเข�ามาแล�วว'าง�2นนะ
พอจ�ตจะเข�าด�ายเข�าเข6มท�ไร สายพ�ทธภ/ม�ผ'านมา ถอยเส�ย พอจะเป.นท�ไรพ�ทธภ/ม�จะเข�า
มาท�นท� ถอยเส�ยท'านว'า ท�น�2ความอยากพ�นท�กข�ก6อยากพ�นเป.นประมาณ เลยมาค5านวณ
เอ�า เป.นพระพ�ทธเจ�าท'านก6ม�อ5านาจวาสนาบ�ญญาภ�สมภารขนส�ตว�โลกข?2น ให�พ�นจาก
กองท�กข�จ5านวนมากมาย เราไม'ได�เป.นอย'างน�2นก6ตาม เราขนเราให�พ�นจากท�กข�ถ?งความ
บร�ส�ทธ�Tแล�วก6เห6นจะพอแหละ เลยขอเล�กค5าอธ�ษฐานเป.นโพธ�ส�ตว� มาเป.นสาวกว�ส�ย
จากน�2นจ�ตก6พ�'งเลยท'านว'า

น��นเห6นไหม น��โพธ�ส�ตว�ขวางอย/' พอปCNบจ�ตจะเข�าด�ายเข�าเข6มโพธ�ส�ตว�มาแล�ว
สายโพธ�ส�ตว�มาถอยเส�ยๆ ท��น��ความอยากพ�นท�กข�ก6อยากพ�นเป.นก5าล�ง ก6เลยเบ�กออก
โพธ�ส�ตว�เอาออกเส�ย ค�อขอพ�นท�กข� แล�วก6พ�'งเลย เพราะฉะน�2นลวดลายท'านถ?งม�อย/'
โพธ�ส�ตว� หลวงป/�ม��นเราความร/�แปลกประหลาดน�2 โถ ของเล'นเม��อไร เอาละพอ

ร�บฟCงร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.luangta.com หร�อ www.luangta.or.th

และร�บฟCงจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


