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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๗ สงหาคม พทธศกราช ๒๕๔๘

เรดารธรรม

ก'อนจงหน
ใหเสมอภาคไปเลย เรยกว'าความเป.นธรรม ด/แต'พงของตวน2มนพวกยกษพวก
ผ ด/ดวยความเป.นธรรมตองด/ดวยความสม5าเสมอ นเรยกว'าธรรม ไปทไหนเย6น ตายใจ
กนได ถายกษถาผไปทไหน คอยแต'จะกดจะฉก ด/ไม'ไดนะ นละกเลสกบธรรมไปดวย
กน กเลสไปแบบน2 ธรรมไปแบบน2 เช'นอย'างน2ละ กเลสไปแบบเห6นแก'ตวๆ แก'พรรค
แก'พวกของตว ถาธรรมแลวคนไหนก6เหมอนกนหมด หวใจเรากบหวใจโลกเหมอนกน
หมด เฉลยใหเสมอ นเรยกว'าธรรม ท'านเดนอย'างน2น
พระเราใหต2งใจปฏบตนะ ใหเร'งความพากความเพยร ทพ/ดย25าแลวย25าเล'าอย/'
เสมอคอสต ใครอยากต2งรากต2งฐานไดแลวเอาสตใหด เราบอกแลวว'ากเลสใหมนต2ง
คลนเท'าทะเลมาก6เถอะ ยงไงก6ไม'พนสตปราบราบเลย สตเป.นของส5าคญ ถาสตมอย/'กบ
ใจกเลสจะเกดไม'ได ถาสตแย6บเผลอเมอไรแลวกเลสออกๆ นกประกอบความเพยรให
ด/หวใจ มหาเหตอย/'ทใจ ไม'ว'าดหรอชว หรอธรรมหรอกเลส เกดทใจ ท'านจ?งบอกใหด/
มหาเหต ด/ตรงน2ละ มหาเหตอย/'ท ใจ มนสรางเหตการณต'างๆ ข?2นตลอดเวลา ตาม
ธรรมดาทวๆ ไปมแต'กเลสสรางเหตการณข?2นบนหวใจของสตว พรอมกบเอาฟAนเอาไฟ
มาเผาไหมไปในตวเสร6จ ผ/ปฏบตธรรม เอา กเลสเกดข?2น ไฟเกดข?2น เอาน25าดบไฟคอ
ธรรมสาดเขาไปๆ แลวก6ระงบดบลงไดๆ ต2งตวได ต2งตวไดแลวข?2นไดละทน
เราสอนหมดทกแง'ท กมมนะ สอนบรรดาพนองประชาชนล/กศษยล/ กหาท2 ง
หลาย สอนหมดภ/มเลย ภ/มทเราไดปฏบตมายงไงๆ ออกสอนโลกท2งน2นแหละ ทจะไป
ควาเอาคมภรน2นคมภรน2ไม'ทน เอาออกจากเหตการณทเกดข?น2 จากใจ ซ?งเราไดปฏบตด/
มาเรยบรอยแลว ท2งธรรมท2งกเลสจะเกดข?2นทใจ เมอร/กนทนแลวจะกระจายไปหมด
โลกธาตเรยนจบ ฟCงซ เรยนหวใจมหาเหตน2จบเท'าน2น เรยนโลกธาตน2จบ ปล'อยวางได
โดยส2นเชง เรยนจบแลวปล'อย ถายงไม'จบยงไม'ปล'อย เรยกว'าเรยนธรรม เรยนกเลส
เรยนโลกจบ ปล'อยวางโดยส2นเชงไม'มอะไรมากดถ'วงจตใจเลย เรยนธรรมก6จบ เป.น
ธรรมธาตลวนๆ ไม'มอะไรเขามาแตะตองไดเลย นเรยกว'าเรยนธรรมจบ เรยนโลกจบ
จบทหวใจ
ใจเป.นผ/ไปกวานเอา ส'วนมากมแต'โลกแหละ เขามาเผาหวใจ ธรรมมนอยมาก
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จ?งตองไดอบรมจตใจเขาส/'ธรรม ท'านท2งหลายเห6นว'าใจเป.นของเล6กนอยเหรอ เอา ด/เขา
ไปซน'ะ มหาเหตอย/'ทใจ คนดดคนด2นอย/'ทวโลกทวสงสารเพราะอะไร เพราะกเลสมน
ผนผวนอย/'ภายในจตใจ ดดด2นอย/'ตลอด ใครอย/'ทไหนอย/'ไม'ไดนะ ธรรมเป.นน25าดบไฟ
ก5าจดเขาไปๆ จะค'อยสงบร'มเย6นๆ เพราะฉะน2นธรรมจ?งเป.นความจ5าเป.นมากทจะ
ประคบประคองรกษาตว และปCดเปาสงเลวรายท2งหลายออกไปจากใจ ไม'ใหมารมเผา
เอาโดยถ'ายเดยว ตองปฏบต
ส5าหรบผ/ต2งใจปฏบตจตตภาวนาลวนๆ แลวอย'าเผลอ เอาใหจรงใหจงทกอย'าง
ใหไดเห6นทว'ากเลสเป.นพษยงไง ธรรมเป.นคณยงไง จะเกดข?2นทหวใจดวงเดยวกนน2ละ
ไม'เกดทอน ท'านจ?งบอกมหาเหตอย/'ท ใจ ศาสนาใดก6ตามเราไม'ไดด/ถ/กเหยยดหยาม
เอาธรรมคอความจรงมาพ/ด ผดถ/กชวดจะพ/ดไปตามอรรถตามธรรม พทธศาสนาของ
เราเลศเลอสดยอดแลว ไม'มศาสนาใดทจะสอนลงทจตใจคอตวมหาเหต ท2งกเลสคอ
ฟAนคอไฟ ท2งธรรมคอน25าดบไฟ อย/'ทหวใจหมด ท'านสอนลงทจดน2 ดบทนแลวโลกธาต
หมด ครอบโลกธาต จตใจดวงน2สว'างจาไปเลย
พทธศาสนาสอนโลกแม'นย5าๆ สวากขาตธรรม ตรสไวชอบท2งน2นทเดยว เพราะ
ทรงด5าเนนมาโดยชอบธรรม ผลก6ไดโดยชอบธรรม เวลามาสอนโลกจ?งเป.นธรรมทถ/ก
ตองดงามทกอย'าง เรยกว'า สวากขาตธรรม ตรสไวชอบแลว ขอใหเราไปปฏบต อย'าให
เป.นขอนซงๆ แต'ละคนๆ มไฟเผาขอนซงไปในตว กล2งไปกล2งมา ไฟความโลภ ความ
โกรธ ราคะตณหา เผาขอนซงทกล2งไปกล2งมา ร'างเรานละถ/กกเลสมนไสไปมา เป.น
เหมอนขอนซง กเลสไสไปไสมา เอาธรรมเขาจบซ ต2งใจปฏบตนะ เราทกคนมคณค'าทก
คน ไม'ใช'เป.นขอนซงมาดวยกน มคณค'าถาสรางตวเองใหมคณค'า ถาจะใหเป.นขอนซงก6
เป.นขอนซง ถาจะใหเป.นไฟเผาตวก6เป.นไดในตวเราเองนนละ ใหต2งใจปฏบต
ด/ซท'านผ/ปฏบต ท'านต2งหนาต2งตาต'ออรรถต'อธรรมจรงๆ ต2งแต'วนบวชมาชวต
จตใจเป.นพระหมดเลย กรยาของฆราวาสญาตโยมอะไรทจะเป.นขาศ?กต'อศลต'อธรรม
และเพศของท'าน ท'านปCดออกๆ จนเป.นความเคยชนต'อการรกษาตน ทน2ไปทไหนมน
เกะกะก6ร/ เรยบรอยก6ร/ เพราะเจาของรกษาตลอดเวลาเป.นชวตจตใจ นละการรกษาตน
ไปทไหนอบอ'น ๆ ถาสรางแต'ความชวชาลามก ตนเองก6ร อน ออกไปทไหนกระทบ
กระเทอนคนอนใหเกดความเดอดรอนตามๆ กนไป
ตายลงไปน2ไปตกนรก ก6จะไปก'อความเดอดรอนกบพวกสตวนรกดวยกนอกละ
ไอพวกเปรตพวกผน มนสรางความชวไม'หยดหย'อนนะ ลงไปนรกก6จะไปต'อยกนใน
นรก เป.นนกมวยต'อยกน เป.นหมากดกนอย/'ในนรกน/'นละ ไอคนชวมนไม'ถอย ไปทไหน
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ชวตลอด ในนรกมนก6ไม'ถอย ชวท2งน2นแหละ ถาคนดอย/'ทไหนด สงบราบรนดงาม ให
ท'านท2งหลายจ5าเอานะ
พระใหต2 ง ใจปฏบต อย' า ถอยหลง ใหสงเกตตวเอง ปC จจย ๔ อาหารการ
บณฑบาต ทอย/'อาศยพอเป.นไป การขบการฉนส5าคญมากนะ ใหสงเกตการขบการฉน
กบความเพยร ฉนยงไงๆ ความเพยรผลเป.นยงไงบาง อนน2ส5าคญมาก ท'านว'า อาหาร
สปปายะ อาหารเป.นทสบาย หมายถ?งว'าธาตขนธก6ไม'ก5าเรบเสบสาน ธาตขนธไม'ส'ง
เสรมกเลสตณหาข?2นมากบอาหารน2นๆ แลวธรรมก6เดนสะดวกสบาย นท'านเรยกว'า
อาหารสปปายะ ค5าว'าสปปายะความสบายๆ หมายถ?งธรรมเป.นหลกใหญ' อาหารเฉยๆ
ใครกนทไหนกนไดหมด ทองปองก6กนไดแต'กเลสเต6มหวใจ ไฟเผาหวอกตลอดเวลาใช
ไม'ได
กนใหด/ วนน2ฉนอนน2 ฉนอนน2นเป.นยงไง ฉนมากเป.นยงไง ฉนนอยเป.นยงไง
ใหทดสอบตวเองกบธรรม ไม'ง2นธรรมกาวออกไม'ไดนะ กาวออกยาก กเลสทบเอาๆ
ความโลภนนแหละ เห6นอะไรก6ดหมดๆ คร2นขนเขามาก6ชวหมด เหยยบธรรมไดท2งน2น
นส5าคญนะ ใหต2งใจประพฤตปฏบต
หนาทการงานอะไรๆ ผมไม'เคยไดต5าหนพระเณรเราในวดน2ต2งแต'ต นมา ม
ความพรอมเพรยงสามคคในกจวตรการงานทเป.นส'วนรวม ไม'เคยไดต5าหนตเตยน
ต2งแต'สรางวดมา เรยบรอยมาตลอด จ?งขอใหรกษาความเรยบรอยน2ดวยด จะเป.นการ
รกษาตวดวยดตลอดไปเช'นเดยวกน เพราะการท5าขอวตรปฏบต ท5าเพอเรานะไม'ไดท5า
เพอใคร ท5าเพอเรา เราเรยบรอย ทกสงทกอย'างทแสดงออกจากความเรยบรอยของเรา
ก6เรยบรอยไปตามๆ กน ถาเห6นแก'คนน2นคนน2 เห6นแก'ทแจงทลบ นนกเลสเขาแทรก
แลวนะ คนๆ น2นไวใจตวเองก6ไม'ได กบผ/ใดก6ไม'ได ใครก6มาไวใจไม'ไดนะ
ความเป.นธรรม ท5าอะไรท5าเพอตวเอง ความพรอมเพรยงสามคคเป.นสงส5าคญ
มาก ใหต2ง หนาต2ง ตาท5 า ผมชมเชยตลอดมาต2ง แต'เรมสรางวดปาบานตาด ขอวตร
ปฏบตของพระเณรด'างพรอยและขาดความสามคคกนน2ไม'ม มแต'เรยบรอยๆ ก6เพราะ
ธรรมนนเองกลมกลนในใจแลวร/หนาทการงานของตน เอาละใหพร
หลงจงหน
ไปทกวนแหละไปแจกของ ไม'ไปโรงพยาบาลก6ไปวด ถาวนราชการก6ไปโรง
พยาบาล ไปส'งโรงพยาบาลโรงน2นโรงน2 ถาเป.นวนหยดราชการส'วนมากไปวด ส'งของให
วด เมอวานขบขน ไปเจอเอาทเรยนรถกระบะคนหน?งเต6มเลย จะขนข?น2 ใส'รถเรา รถเรา
มนเต6มหมดข?2นไม'ไดแลว เอF ท5าไง มองหนามองหลง ระยะทางจากน2ถ?งนาค5านอย โถ
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พอผ'านอ5าเภอผอไปเดGยวก6ไปเจอ ทางไม'ใช'เล'นนะ ไม'ง2นจะใหเขาไปส'งเลย เอาหมดท2ง
คนเลยนะ แต'น2มนไกลแสนไกล กลนน25าลายผ'านไป ไม'ไดกนกลนน25าลายก6เอาเมอวาน
ทโนนพระก6มาก ทวดนาค5านอย เป.นสถานทเหมาะสมมากส5าหรบพระบ5าเพ6ญเพอ
อรรถเพอธรรมเพอมรรคผลนพพาน เหมาะสมมาก
ทช2นเอกๆ น2มเยอะนะทางภาคอสาน สถานทอย/'เป.นช2นเอกๆ อย'างภ/สงโฆ ช2น
ทหน? งละ ช2นเอก ผาแดง นาค5านอย ศรชมภ/ ถ25าพระภ/ว ว วดดอยธรรมเจดย น2เป.น
สถานทช2นหน?งๆ เอาต5ารามากางซ ประเภททหน?ง ทสอง ทสาม เวลาน2พระกรรมฐาน
เรา ทพ/ดเหล'าน2มแต'ทส5าคญส5าหรบพระกรรมฐานเราอย/'เพอบ5าเพ6ญอรรถธรรมท2งน2น
เราส'งเสรม
เรองอรรถเรองธรรมจตตภาวนาส5าหรบพระกรรมฐาน เราส'งเสรมตลอด แมม
การงานทช'วยชาตก6ใหท'านมาช'วยระยะเวลานดหน'อยๆ จากน2นก6ปCดเขาทเดมใหท'าน
ภาวนาเรอยมา ทางภาคอสานจ?งมพระกรรมฐานมาก เป.นมาด2งเดมต2งแต'ต นล5าคอ
หลวงป/เสาร หลวงป/มน เวลาเขาในปาในเขาอย'างน2น ธรรมจะค'อยย2มแยมๆ จากหวใจ
ข?น2 นะ จตใจจะตนเน2อตนตว ต'างกนนะกบอย/'ธรรมดา เช'นอย/'วดปาธรรมดาก6ด แต'พอ
เขาในทส5าคญๆ ยงดดข?2นเรอยนะจต ตนเน2อตนตว สตต2งตวตลอดๆ ปCญญาก6ออกใน
น2น นนละเรยกว'าสงสมธรรม
ใจเมอมอารกขาคอการด/แลรกษาดวยสต ความพากเพยรทกอย'างแลว จะค'อย
เจรญข?2นๆ ใจดวงน2ละทถ/กม/ตรค/ถคอกเลสครอบอย/'ตลอดเวลาทกหวใจในโลกน2 เวน
ใจพระอรหนตเสย นอกน2นถ/กมนครอบไวหมด แลวทวโลกใครก6ไม'มโผล'ข?2นมาพอจะ
ไดเห6นสภาพของโลก มนก6บนเหมอนกน เขากบเราก6พอๆ กน บนกนไป เพราะไม'เจอ
สงทอศจรรยกว'าน2ซ ทน2เวลาเจอเขาไปแลว ปCดละทนนะ อะไรทย2วเย2ยๆ ไม'เป.นสาระ
แต'เป.นฟAนเป.นไฟเผาไหมจตใจตวเองแลวปCดๆ เรอย เอาธรรมละปCด หรอน25าดบไฟชะ
ลางออกๆ เรอยๆ จตใจก6สง'างาม
ในปCจจบนน2ก6ม แต'หลวงตาบวนละทออกสนาม สนามประชาชนชาวพทธเรา
ไดออกเต6มเหนยว เทศนาว'าการทออกอย'างชดเจนก6คอตอนช'วยชาตมา ต2งแต'เรมช'วย
ชาต การเทศนาว'าการไม'ม หยดมหย'อนเลยตลอดมาจนกระทงปานน2 เป.นเวลา ๗ ปH
แลว นละธรรมออก แต'ก'อนก6เทศน ทไดเทศนส5าคญๆ ยอดธรรมๆ น2อย/'บนศาลา
เทศนสอนพระลวนๆ แต'ก'อน พระไดยนอรรถธรรมทแกงหมอเล6กหมอจGวๆ อย/'บน
ศาลาน2ท2งน2น อดเทปๆ เอาไว แลวก6เทปเหล'าน2ออกไปทกแห'งทกหนในบรรดาวดปา
อย/'ทไหนๆ เทปจะออกจากน2 ขอมาๆ ทวประเทศไทยทกภาค จะมอย/'เฉพาะวดกรรม
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ฐานๆ ท'านมาขอตดต'อจากน2 ไดแต'ธรรมะประเภทแกงหมอเล6กหมอจGว หรอว'าเพชร
น25าหน? งไปเลยว'าง2นเถอะ ธรรมะประเภทเพชรน25าหน?งๆ ไป คร2นต'อมาก6ค'อยกระจาย
ออกๆ ทเทศนในน2ก6คอ' ยจาง
เราไม'ค'อยมเวลาเทศนสอนพระนะ พออาย ๘๐ ก6หยดเทศนละ เทศนเรมแรก
ก6ต2งแต'ปH ๒๔๙๓ มา อนน2เทศนอย/'ในปาในเขา คอพระละตดตาม เราไม'ไดออกมานะ
อย/'ในปาในเขา แต'พระจม/กดหมาส/ไม'ได จม/กพระดกว'าจม/กหมา ไปอย/'ไม'กวนนะ เรา
ก6เหมอนผ/ตองหาเหมอนกน คอมนตามนสยอย'างน2น ชอบอย/'สบายๆ คนเดยวเลศ ไม'
มอนใดมาย'ง อย/'ทไหนวนคนปHเดอนอย/'กบน2หมดไม'มอะไรกวน ทน2เมอมหน?งมสองเขา
มากวน ร5าคาญซ หลบหนๆ บณฑบาตไดอะไรมาฉนเท'าน2นพอ ไม'ไดสนใจกบสงเหล'า
น2นยงกว'าสง'าจาอย/'ภายในใจ อย/'ไหนสบายหมด นละธรรมในใจฟCงซท'านท2งหลาย ท
กเลสปกคลมมนไว พอเอาออกหมดแลวจาน2ไม'มอะไรเหมอนในโลกอนน2
นพ/ดถ?งเรองการเทศนาว'าการต2งแต'พ.ศ.๒๔๙๓ มาเรมเทศนสอนพระ ตด
ตามตลอด ไปทไหนตดตาม ไปอย/'อย'างมากไม'เลยสองอาทตยละ หลบเรอยๆ ไปคน
เดยว มนสบายอย'างน2นน พระเราก6เห6นใจ แต'ทเราสะดวกน2มนมน25าหนกมากกว'าเห6น
ใจใครซ มนสะดวก อย/'ทไหนสบายๆ หลบเรอย เดGยวพระก6ตดตามไป เดGยวโผล'มาๆ
โผล'มาว'าอะไรว'าเถอะ เฉยไม'สนใจ ขอใหไดมาถ?งตวแลวพอ มนยงไงนหมาส/ไม'ไดพวก
น2 จม/กเก'งนก เฉยไม'สนใจ เราเลยจะตาย ผ/ข/'เป.นเรา ผ/ล5าบากเป.นเรา ทางน2นฟCงเสยงข/'
แลวเฉย สบายเลย เป.นอย'างน2นนะ เรอยมาเลย ค'อยขยายออกๆ คร2นต'อมาก6จ?งได
มาสรางวดปาบานตาด เทศนทน พระเณรหลงไหลเขามา เป.นเทศนประเภทหมอเล6ก
หมอจGว ธรรมะเทศนเด6ดๆ ท2งน2น
จากน2นมาก6เทศนแกงหมอใหญ'สอนประชาชนในการช'วยชาต ก6มแกงหมอเล6ก
แฝงนดหน'อยๆ ทมพระกรรมฐานปฏบตมากๆ ไปฟCงดวยแลวออกละ ธรรมะประเภท
น2ออก แกงหมอเล6กหมอจGวจะออกๆ ถาธรรมดาแกงหมอใหญ'ออกทวไป เพอใหเป.น
ประโยชนส5าหรบผ/ฟCงตามก5าลงของตน ข2นใดทควรจะไดก5าลงมากนอยเพยงไร ธรรมะ
จะออกรบๆ เลย ควรไดช2นไหนธรรมะจะออกทนทๆ ควรจะไดช2นไหนก6ตองออกตาม
น2น นละทว'าแกงหมอใหญ' หมอเล6ก หมอจGว เป.นอย'างน2นเอง
การเทศนไม'ใช'เทศนเพอไรประโยชน ตองด/สถานทบคคล สงคมเป.นยงไง
จ5านวนเป.นยงไง ควรจะไดรบอรรถธรรมแค'ไหน หนกเบามากนอยเพยงไร มนจะบอก
ทนทๆ พ/ดอย'าว'าคยนะ จะเหมอนเรดารเลยเทยวพ/ดตรงๆ อย'างน2 พอมองด/ปCNบมนร/
หมดแลว จะควรเทศนธรรมะข2นใดๆ เมอควรเทศนธรรมะข2นน2ด?งก6ไม'ข?2นนะ ยงไงก6ไม'
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ข?2น อย/'ตามน2ละ(ผ/ฟCง) ถาธรรมะควรจะส/ง ข?2นเอง พอทจะส/งลบด?งไวก6ไม'อย/' พ'งเลย
เป.นเองอย/'ในหวใจ นก6เทศนต2งแต'น2นมา จนกระทงออกช'วยชาตบานเมอง ถ?งทกวนน2
เป.นยงไงเทศน เดGยวน2ก6ออกแลวน ออกทวประเทศไทย เราเทศนมากหรอไม'มาก
หลวงตาบวเทศนทวประเทศไทย
ก6มองคเดยวเท'าน2พ/ดใหมนชดเจน เอาตามความสตยความจรง เทศนทไหนม
แต'องคเดยวน2ออก ออกจากวทยก6ออกจากองคเดยวนไปทไหนๆ ไม'ว'าจะออกทางดาน
ไหนมแต'ออกจากองคเดยวๆ ต2ง แต'ช 'วยชาตมาน2นานสกเท' าไรแลวล'ะ ๗ ปHเต6มๆ
แลวทออกสงคมใหญ'เรอยมา ทน2ก6เลยกลายเป.นเรองทวประเทศทวโลกเราเทศนาว'า
การ การเทศนน2เราก6พอใจ เราไม'ไดมการต5าหนในธรรมเทศนาของเรา ในบรรดาธรรม
ทกข2น ประชาชนทจะไดรบประโยชนๆ น2พอเหมาะๆ เทศนอย'างไม'เคลอนคลาดจาก
ความสตยความจรง เพราะฉะน2นภาษาธรรมทไดมาเทศนใหพนองท2งหลายฟCง ซ?งเขาท
เคยชนกบส5านวนไพเราะเพราะพร2งนมนวลอ'อนหวานมานาน แลวเขาไดมาฟCงเสยง
อรรถเสยงธรรม เช'นอย'างเสยงหลวงตาบวเทศน เขาก6ว'าขวานผ'าซาก เทศนกระแทก
แดกดน
แต'ก'อนกรยาอย'างน2เราก6ไม'เคยใช แน'ะฟCงซน'ะ เราก6ใชเหมอนโลกทวๆ ไป
การเทศนาว'าการทางดานปรยต โลกเทศนแบบไหนเราก6เทศนแบบน2น พระท'านเทศน
ยงไงเราก6เทศนอย'างน2น จะใหหนกกว'าน2นไม'ได มนเป.นไปตามความจดความจ5าไป
เรอยๆ ไปอย'างน2น ทน2พอหมนเขามาทางดานปฏบต เมอปฏบตธรรมคยเขยหาธรรม
ตองเจอธรรม เจอธรรมเป.นข2นๆ หนกเบาข?2นมาเรอยๆ ธรรมทนตรงเปQงอย'างน2นะ ไม'
ไดเป.นแบบปรยต ธรรมนตรงเปQง ส5านวนโวหารทเราเทศนทางดานปรยตเหมอนโลก
ทวๆ ไปน2พลกกลบหมดเลย เขามาถ?งความร/ทเป.นข?น2 ภายในจตน2
พอความร/ข?2นภายในจต ความร/ เป.นอย'างน2เราจะเทศนอย'างอนไปไม'ได ขด
ความจรงอนน2 นน ทน2เลยกลายเป.นเรองขวานผ'าซาก คอพ/ดอย'างตรงไปตรงมาเลย
เราไม'ไดต2งใจเป.น มนเป.นดวยความจรงทมอย/'ในใจ ร/ข?2นมายงไง เห6นข?น2 มายงไง เราจะ
เทศนเพ2ยนๆ ไปอย'างน2น หลกไปอย'างน2ไม'ได ตองตรงไปตรงมา ไม'ว'าธรรมข2นใดๆ
ตรงแน'วๆ ตามน2 เรยกว'าภาษาขวานผ'าซากแลวทน มนมาเองนะ คอมนไปตามความ
จรงไปเรอยๆ ทะลถ?งมรรคผลนพพานก6พ'งแบบเดยวกนเลย
นละกรยาอนน2เป.นไปจากความจรงทมภายในใจ มนร/เห6นข?2นมามากนอยเพยง
ไร เราจะพลกแพลงเปลยนแปลงเทศนไปอย'างอนไม'ได ตองเทศนตามความสตยความ
จรงน2 เลยกลายเป.นขวานผ'าซากไป ประชาชนท2งหลายเขาไดยนหลวงตาบวเทศนเขาว'า
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ขวานผ'าซาก แต'เรามนไม'ม คอเป.นความจรงลวนๆ ออก ผดบอกว'าผด ถ/กบอกว'าถ/ก
ส/ง ต5า ด5า ขาว ประการใด จะเป.นไปตามความร/ความเห6นทเกดข?2นมาจากใจออกจาก
น2น พลกไปอย'างอนไม'ได ทางดานปรยตพอไปถ?งน2 น2ภ/เขากเลสนะเลยหลบเสยๆ กลว
กเลสหลบเสย ทางดานธรรมะไม'เป.นอย'างน2นซ ความจรงเป.นอย'างน2ทะลเลยๆ เป.น
อย'างน2น เป.นอย'างอนไปไม'ได
เทศนอย'างอนผดจากหลกความจรง ไม'เรยกว'า สวากขาโต คอธรรมทร/ชอบ
เห6นชอบ พ/ดชอบ มนขดกบอนน2ก6ต องเป.นไปตามน2 นละท'านท2งหลายใหทราบเสย
ส5านวนโวหารของเราทเป.นอย'างน2เป.นมาจากหลกความจรง ทเกดข?2นภายในจตใจ เป.น
ความจรงลวนๆ พลกแพลงเป.นอย'างอนไม'ได ตองเป.นไปตามน2นๆ ไม'ว'าหนกว'าเบา
ส/งต5าขนาดไหน จะเป.นไปตามน2นท2งน2นเลย ทน2ส5านวนอนน2มนก6ไม'เหมอนทเราเคย
ปฏบตมาแต'ก'อน เทศนาว'าการมาแต'ก'อน นนเป.นเทศนทางดานปรยต ท'านเหมอนเรา
เราเหมอนท'าน จะแปลกประหลาดกว'าน2ไม'ไดก6ไดแค'น2น ทน2เวลามนมาเป.นข?2นภายใน
ใจแลว จะใหเป.นอย'างอนไม'ได ตองเป.นอย'างน2ๆ มนก6พ'งๆ เลย ทน2แน'ใจดวย เทศน
ออกมาค5าใด บทใด บาทใด ธรรมะข2นไหนไม'มสงสย เปRดโล'งๆ ถ/กตองๆ ไปหมดเลย
เพราะฉะน2นมนถ?งออกผางๆ ละซ กรณาทราบตามน2
การเทศนาว'าการไม'ใช'เป.นเรองอตรนะ มนเป.นข?2นมาในใจ ธรรมเกดข?2นมาก
นอยเพยงไร เรองความจรงก6จะปรากฏข?2นมากนอยเพยงน2น ยงเต6มสดเต6มส'วนในหวใจ
แลวออกเต6มเหนยวเลย เป.นอย'างน2น นละธรรมพระพทธเจา ถาลงเกดข?2นในหวใจไม'ม
อะไรเสมอในโลก ครอบโลกธาต หวใจดวงน2จ าครอบไปหมดเลย แต'ก'อนกเลสมน
ครอบด5าปASอหมดเลย พอธรรมข?2นครอบกเลสฟาดกเลสขาดสะบ2นลงไปแลว ธรรมข?2น
ครอบน2 สว' า งจา อาโลโก อทปาท สว' า งโร' อย/ ' ต ลอดเวลา ท' า นจ? งว' านพพานเทยง
ธรรมชาตน2เป.นอย'างน2นแหละ เรยกนพพานเทยง ธรรมชาตทจาก6เป.นอย'างน2นตลอด
ไป นละธรรม
เราจ?งเป.นห'วงบรรดาพนองท2งหลาย ของจรงมอย/' ความเลศเลอมอย/'ในหวใจ
ของทกคนๆ ปล'อยใหกเลสซ?งเป.นตวสกปรกมาเหยยบย5าท5าลาย โดยไม'ร/เน2อร/ตวทจะ
แกไขดดแปลงชะลางกนบางเลยน2 ไม'สมควรอย'างยงทเราเป.นล/กชาวพทธ อย'างไรก6ขอ
ใหมอะไรตดเน2อตดตวไปบาง สมนามว'าเป.นล/กชาวพทธ เราเป.นฆราวาสญาตโยม เอา
ความเป.นฆราวาสยกไว ศลธรรมไม'ไดเลอกเพศเลอกวย สรางไดดวยกนทกคน ท5าได
ดวยกนท2งน2นละ ความดงามไม'มหญงมชาย มอย/'ในหวใจ เพราะใจไม'มเพศ หญงชาย
อย'างน2นไม'ม ใหพากนอตส'าหพยายามนะ เรองธรรมน2เป.นส5าคญมาก
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เราจวนจะตายแลวจ?งเปRดออกมาเรอยๆ คนท2งหลายทชนต'อกเลสน2 เขาก6จะ
หาว'าเราพ/ดโอพ/ดอวด เม6ดหนเม6ดทรายเราก6ไม'ม มแต'ความเมตตาครอบหมด ออกน2
ออกดวยอ5านาจแห'งความเมตตานะ มนพ'งๆ ออกน2 อะไรๆ ก6ไม'สมใจ ก6คดด/ซ เดนไป
ตามทางเห6นทเรยนเต6มรถมาก6ยงจะเหมาทเรยนไปอก นเมตตาประเภทน2ม ประเภท
น2นๆ เมตตาหลายข2นๆ หลายภ/มเป.นอย'างน2นละ ครอบไปหมดเลย ไม'มอะไรตดเน2อ
ตดตวหลวงตาบวน พ/ดจรงๆ เลย ใครจะขนสมบตเงนทองมากองเท'าภ/เขาก6มาเถอะ
เราจะสงเขาเอารถแทร6กเตอรเขามาไถออกหมด เฉลยลงไปทไหนทล'มทดอน เฉลยลง
ไปใหสม5าเสมอกนหมด สมบตเงนทองขาวของกองเท'าภ/เขาน'าจะไม'ถ?งสามวนเรยบ มา
อกเอาอก เขาใจไหมล'ะ นละความเมตตา
พระพทธเจาท'านว'า มหาการณโก นาโถ หตาย สพพปาณน พระพทธเจาทรง
พระเมตตามหากรณาธคณอนยงใหญ' ท5าประโยชนใหแก'สตวโลกไม'มประมาณเลย นน
ฟCงซน'ะ แลวธรรมอนเดยวกน ไม'แตกแขนงออกไปอย'างน2นจะไปยงไง มนก6ต องไป
แบบเดยวกน ความเมตตาสงสารเกดเองเป.นเอง เมอจตใจเต6มทแลวไม'มพษภยแลว
นมทสด เขาไดทกตวสตวโลกเลย ไม'ด/ถ/กเหยยดหยามซ?งกนและกน แมเล6กขนาดไหน
ก6ตามไม'กลาท5าลาย ใหสทธTใหเสมอภาคไปหมด แมแต'ในครรภท'านยงไม'ใหท5าลาย
ฟCงซ เป.นอย'างน2นละ ใหพากนต2งอกต2งใจ
บญกศลเป.นสายทางทจะหนนเราข?2นส/'สวรรคนพพาน ทเราสรางนนะ จ5าไดไม'
ไดอย'าไปสนใจ ขอใหท5าลงไปเถอะ บญกบบาปน2ไม'สนใจ ตดอย/'ก บใจๆ เป.นหลก
ธรรมชาต เมอเราสรางลงไปแลวอนน2ละหนนเขาๆ ถ?งปUSงเลย ถาทางชวก6ปUSงอกเหมอน
กน ท5าความชวไม'หยดไม'ถอยจมไดไม'สงสย ถาหนนทางดน2ข?2น เอาพนไดไม'สงสย ให
พากนจดจ5าเอานะ วนน2เอาเพยงแค'นล2 ะ ใหพร
พอพ/ดอย'างน2แลวเราก6 ท5าใหระล?กถ?งพระญาณของพระพทธเจา สนตตมหา
อ5ามาตยเขาข?2นขคอชางอย/'ตอนเชา พระองคเสด6จบณฑบาต ไปเห6นเขาขคอชางสนก
สนานเมาเหลาเพลน พระองคเสด6จบณฑบาต นเวลาน2มนเพลนว'าง2นนะ นเห6นไหมพระ
ญาณ เวลาน2มนก5าลงเพลนอย/'บนคอชาง มนเมามนเป.นบา แลวตอนบ'ายน2มนจะเป.น
บาอกแบบหน?ง แน'ะฟCงซน'ะ ตอนบ'ายน2มนจะเป.นบาอกแบบหน?ง แลวต'อจากน2นมนจะ
ไดของด สามพก นเล'นอย/'น2 พอตอนบ'ายเมยตาย เมยตายโศกเศราเหงาหงอยจะสลบ
ไสล เขาก6ลากเขาไปหาพระพทธเจา พระองคเทศนาว'าการใหฟCง เขาก6ส5าเร6จอรหนต
นนเห6นไหมล'ะ
พระพทธเจาท5านายไวถ?งสาม เวลาน2ก5าลงเป.นบาเมาเหลาอย/'บนหลงชาง ตอน
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บ'ายน2เมยมนตาย มนจะเป.นบากบเมยมนตาย แลวจากน2นมนจะไดของด ของดคอเป.น
อรหนต นเห6นไหมทายตรงไหนผดไหมล'ะ ตอนเชาก6เป.นบาอย/'บนหลงชาง ตอนบ'าย
เมยตายแทบสลบไสลเป.นบาไปเลยละ แลวเขาลากไปหาพระพทธเจา ไดฟCงเทศนพระ
พทธเจา สลดปCดปVบขาดสะบ2นเป.นอรหนตข?2นมาน2นเลย นนละตอนทสามมนจะไดของ
ด ฟCงซน'ะ ของดเป.นอย'างน2นละ ตอนเชามนเป.นบาเมาเหลา ตอนบ'ายมนเป.นบาเมย
ตายจากมนเสยใจ ตอนทสามมนจะไดของด ว'าในวนน2นไดหมด
อย'างน2นละพระพทธเจาท5านายอะไรผดไม'ได ไม'ผด ท'านจ?งเรยกว'า เอกนามก
เอกนามก คอหน?งไม'มสอง ถาลงไดรบสงอะไรออกดวยญาณแลวไม'มสอง อย'างทพระ
โพธสตวปรารถนาเป.นพทธภ/ม ปรารถนามามากนอยเพยงไรแลวมาหาพระพทธเจา
ท'านทรงเล6งญาณด/ จากน2ไปเท'าน2นกปเท'าน2นกป พระพทธเจาไม'ไดเกดง'ายๆ นะ เธอ
จะไดเป.นพระพทธเจาชอว'าอย'างน2น สาวกขางซายชออย'างน2น ขางขวาชออย'างน2น แลว
เป.นอนไปไม'ได ถาลงไดรบการท5านายแลวอย'างน2นจะเป.นอนไปไม'ได ตองเป.นอย'าง
น2นแน'นอน เขาใจหรอ ถายงไม'ท5านายพลกได
อย'างหลวงป/มนของเราท'านก6เคยเล'าใหฟCง ท'านเล'าเองนะ เพราะฉะน2นนสย
โพธญาณท'านจ?งมแปลกประหลาดมากอย/' ลวดลายยงมอย/' ท'านปรารถนาเป.นพทธภ/ม
ปรารถนาเป.นพระพทธเจา ทน2พอจตจะเขาดายเขาเข6ม พทธภ/มผ'านเขามาแลวว'าง2นนะ
พอจตจะเขาดายเขาเข6มทไร สายพทธภ/มผ'านมา ถอยเสย พอจะเป.นทไรพทธภ/มจะเขา
มาทนท ถอยเสยท'านว'า ทน2ความอยากพนทกขก6อยากพนเป.นประมาณ เลยมาค5านวณ
เอา เป.นพระพทธเจาท'านก6มอ5านาจวาสนาบญญาภสมภารขนสตวโลกข?2น ใหพนจาก
กองทกขจ5านวนมากมาย เราไม'ไดเป.นอย'างน2นก6ตาม เราขนเราใหพนจากทกขถ?งความ
บรสทธTแลวก6เห6นจะพอแหละ เลยขอเลกค5าอธษฐานเป.นโพธสตว มาเป.นสาวกวสย
จากน2นจตก6พ'งเลยท'านว'า
นนเห6นไหม นโพธสตวขวางอย/' พอปCNบจตจะเขาดายเขาเข6มโพธสตวมาแลว
สายโพธสตวมาถอยเสยๆ ทนความอยากพนทกขก6อยากพนเป.นก5าลง ก6เลยเบกออก
โพธสตวเอาออกเสย คอขอพนทกข แลวก6พ'งเลย เพราะฉะน2นลวดลายท'านถ?งมอย/'
โพธสตว หลวงป/มนเราความร/แปลกประหลาดน2 โถ ของเล'นเมอไร เอาละพอ
รบฟCงรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.luangta.com หรอ www.luangta.or.th
และรบฟCงจากสถานวทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานวทยอดร
FM 103.25 MHz

