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เหตุที่เทศนเปนขวานผาซาก
กอนจังหัน
พระใหเรงความเพียรนะ ในพรรษาใหเรงเต็มที่ อยาอยูจืดๆ ชืดๆ ดูไมไดนะ
เทาที่ผมรับหมูเพื่อนมานี้ผมแบบหูหนวกตาบอดนะ พูดจริงๆ ไมใชพดู เลน มันหากมี
อยูนั้น เจาของไมมีเจตนาก็ตาม แตนิสัยมันติดใจ เซอๆ ซาๆ ไมเอาไหนมีอยู เรื่องของ
กิเลสทั้งนั้นนะนี่ เรื่องของธรรมจะจอตลอด สตินั่นละสําคัญมากทีเดียว พูดที่ไหนพูด
ตลอดเวลาสตินี่สําคัญมาก ถาสติยังอยูแลว กิเลสใหมันคลื่นเทาทะเลมาก็เถอะ สติตไี ว
ไดทั้งนั้นๆ ถามีสติแลวกิเลสไมเกิด ฟงใหดีคํานี้
ความคิดความปรุงนั้นคือกิเลส เรียกวาสังขาร สังขารสมุทัยออกจาก อวิชฺ
ชาปจฺจยา อวิชชาหนุนออกมาใหสังขารนี้ดันออก ทีนสี้ ติมีอยู และมีคําบริกรรมตี
เอาไวๆ มันแนนอยูในหัวอกนะ มันอยากออกๆ สติกับคําบริกรรมตีเอาไว ปดเอาไว จํา
ใหดีนะพูดเหลานี้ ผานมาแลวทั้งนั้น แทบเปนแทบตาย ตั้งสติวันแรกคือเลขลงตัวแลว
ที่เราเสื่อมมาไดปกับ ๕ เดือนเปนเพราะเหตุไรๆ แทบเปนแทบตาย ๑๔-๑๕ วันตั้งขึ้น
ไดเพียง ๒ คืน ๓ คืนลงเลย ลงนี่เหมือนกลิ้งครกลงจากภูเขา พึดเลยเวลาลง อะไร
ตานทานไมได หัวเราเรียกวามันทับไปเลย หัวแตก เอา ไสขึ้นไปอีกๆ ก็เปนแบบเกา
ที่เราทํานี้เรากําหนดเอาแตผูรูอยางเดียว กําหนดแตผูรูๆ สติมันเผลอไปได เลย
เจริญแลวเสื่อมๆ ทดสอบไปมาหลายครั้งหลายหน คงขาดเรื่องคําบริกรรม สติขาดตรง
นั้นจิตจึงเจริญแลวเสื่อมๆ พิจารณาทบทวน แนใจแลวละที่นี่ เอา จะเอาคําบริกรรมใส
สติจะติดแนบ เอา เจริญใหเจริญไป เสื่อมใหเสื่อมไป ไมสนใจ แตคําบริกรรมกับสตินี้
จะติดแนบกันไมปลอย วางั้นละ ลงใจ เหมือนนักมวยละที่นี่นะ เอาละที่นี่ เหมือนวา
ระฆังดังเปง สติจับปุบเลย ตั้งแตตนื่ นอนกระทั่งหลับ เผลอไปไมได ทุกขมากตรงนีน้ ะ
ทุกขมากที่สดุ โถ ตกนรกทั้งเปน กิเลสกับธรรมฟดกันตอนนี้ ธรรมก็คือสติธรรม กับคํา
บริกรรมนั่นนะเปนธรรม ทางกิเลสก็ความคิดความปรุงดันออกมาจากอวิชชา
เอาเปนเอาตายไมยอมใหเผลอเลย มันจะเผลอไปไหนไดวะ เอาที่นี่มันจะเสื่อม
ไปไหนใหรูกันคราวนี้ ฟาดกันไป วันแรกเหมือนอกจะแตกจริงๆ เห็นชัดเจน ก็เจาของ
ทํามาแลว พอวันที่สองคอยเบาลงๆ สติไมถอย ไมยอมใหเผลอเลย วันที่สามคอยเบา
ลงๆ เรื่องสตินี้ไมปลอยเลยตลอดๆ นี่ละตกนรกทั้งเปน แตสติตั้งในเวลาสองวันสาม
วันไปนี้กิเลสมันออนตัวลง สังขารดันไมแรงๆ สติก็สะดวกๆ จากนั้นจิตก็เจริญขึ้นไป

๒
เจริญขึ้นไปถึงจุดนั้นละจุดที่มันเคยเสื่อม เอา เสื่อมไป บอกงั้นเลย มันจะเสื่อมไปไหน
เสื่อม เราไมอยากใหเสื่อมพอแลว อกเราจะแตก เอา เจริญๆ เสื่อมๆ ปลอย ไมเปน
อารมณ จะเปนอารมณอยูกับคําบริกรรมกับสตินี่เทานั้น ฟดกันไปถึงนั่นแลว เอาๆ
เสื่อม อยากเสื่อมเสื่อมไปไมเสียดาย แตคําบริกรรมนี้จะไมปลอย
จิตไปถึงนั้นแลวไมเสื่อม เมื่อไมเสื่อมก็ขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นจนกระทั่งละเอียดสุดใน
หัวใจที่คําบริกรรมจนบริกรรมไมได จิตเขาถึงความสงบแลวแนว คําบริกรรมที่เราเคย
บริกรรมนั้นหายเงียบ ปรุงไมไดๆ เหลือแตความรูที่ละเอียด สติจับไวนั้นอีกไมยอม
ปลอย เหมือนกับนักโทษผูตองหาอุกฉกรรจนั่นแหละ มันนอนก็มัดคออยูนั้นโซ ยืน
เดินไปไหนโซมัดคอๆ อันนี้ก็เหมือนกัน เอาสติกับคําบริกรรมมัดคอ ทีนี้พอเขาไปอยู
ในนั้นแลวเฝาประตู คือมันบริกรรมไมได มันละเอียดขนาดนั้นสุดคําบริกรรม นึกยังไง
ไมออก เอา ไมออกก็ไมออก เอาสติจับไวประตู นั่น พอมันคลี่คลายออกมาถอน
ออกมานี้ จิตสงบแลวบริกรรมไมไดนะ พอมันถอนออกมาหนอยเทานั้นจับคําบิกรรม
ใสๆ ทีนี้ก็เจริญขึ้นๆ
ถึงขั้นมันจะเสื่อม เอา เสื่อม วางั้นเลย กลับไมเสื่อม ขึ้นเรื่อยๆ จึงมาจับไดวา
ออ นี่ขาดคําบริกรรม ขาดสติกับคําบริกรรม ตั้งแตนั้นเลยเปนครูสอนอยางเอก ที่มา
สอนหมูเพื่อนนี้สอนดวยความผานมาแลวนะ ไมไดสอนงูๆ ปลาๆ นะ จากนั้นก็ขึ้น
เรื่อยๆ เลย จนกระทั่งมาเปนหลวงตาอยูเดี๋ยวนี้ อํานาจของสติสําคัญมาก สตินี่สําคัญ
มากสําหรับนักภาวนาเพื่อแกกิเลสตัณหาเพื่อมรรคผลนิพพานแลวสติพรากไมได เอา
ใหดีๆ พื้นฐานเบื้องตนสติกับคําบริกรรมติด จนกระทั่งจิตมีความสงบเปนสมาธิไปแลว
คําบริกรรมไมจําเปน ใหอยูกับจุดที่รเู ดนๆ นั้นดวยสติอีก ติดกันไปเรื่อยๆ จําใหดี
สอนหมูเพื่อนสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย สอนดวยสิ่งที่ผานมาแลวทั้งนั้น และไม
สงสัยในการสอนดวยนะ ควรจะยึดเปนหลักเปนเกณฑไปปฏิบัติดวยความจริงจัง ถาไม
จริงจัง เหลาะๆ แหละๆ นี่ตายทิ้งเปลาๆ นะ ผมอุตสาหพยายามรับพระรับเณรมา
เกๆ กังๆ อะไรตามนิสัยที่เคยมาอยางนั้นๆ ก็เหมือนกับวาหลับหูหลับตาไปบาง บางที
ทนไมไหวก็วากเสียบาง ถาทนไหวก็ทนไปอยูไป หลับหูหลับตาเหมือนหูหนวกตาบอด
เดินไปไหน กับพระกับเณร มันเปนอยางนั้นจะใหวาไง ไมไดดูถูกกัน ผานมาแลวทั้งนั้น
ลักษณะอยางนี้หรือลักษณะจะแกกิเลส นั่น ลักษณะนี้สงเสริมกิเลสตางหาก ไมใช
ลักษณะแกกเิ ลส
ลักษณะแกกเิ ลสเปนยังไง จอ นั่น จอดวยสติดวยปญญา สัมปชัญญะติดแนบๆ
นี่ผูจะฆากิเลสฆาอยางนี้ พนไดเลยไมสงสัย ธรรมพระพุทธเจาไมเปนสองละ มันเปน

๓
สามเปนสี่เปนหาแตกแขนงตั้งแตกิเลส หลอกแงนั้นหลอกแงนี้ หลอกกิง่ นั้น หลอกไป
ตกนรกหมกไหมทั้งเปนเพราะมันนั่นแหละ จําใหดีทุกคน เอาละใหพร
หลังจังหัน
วันพรุงนี้วันพระ ตอนบายโมง ทานเจาคุณวัดโพธิฯ จะพาบริษัทบริวาร
ประชาชนมาที่นี่ เราก็ตองไดอยูตอ นรับ ทานเคยมาเปนประจํา ทานแกแลวทานก็ยัง
อุตสาหมา พาพวกญาติพวกโยมแหละมา เคารพนับถือกัน สนิทสนมกันมานาน ตั้งแต
เปนเปรียญอยูดวยกัน เราออกปฏิบัติทานก็ออกมาเปนเจาคณะจังหวัดเรื่อยมา นิสัย
ทานนิ่มนวลออนหวาน นิสัยเรานี้มันเหมือนลิงเหมือนแมว ตีทานเรื่อยตบทานเรื่อย
ทานไมสนใจนะ อยางนี้ละคนเราเมื่อนิสัยใจคอเขาถึงกันแลว อะไรก็ตามไมสนใจทั้งนั้น
อยางเรานี่เหมือนลิงเหมือนแมว ตบทานเรื่อย ทานยังสบายอยู เปนอยางนั้นละ เรียกวา
รูนิสัยกัน เราก็รูนิสัยทาน
พอพูดอยางนี้ก็นั่นละที่ไปชําระอธิกรณที่วัดโพธิฯ ก็ทําใหระลึกไดเรื่องนี้นะ เกิด
เรื่องราวอะไรกัน ประชุมจนกระทั่งเอาเจาคณะภาคมาประชุม ๒ วันลงกันไมไดเลย
ทานเจาคุณนี่ละทานคงจะโมโหทา เลยใหเณรนอยถือจดหมายมา คือแตกอนรถยนตไม
มี มาไมได ตองเดินดวยเทา ทานใหเณรนอยถือมาไมใสซงใสซองอะไรละ เขียนแลว
พับสงใหเณรมา ตอนนั้นเรากําลังปวยแตไปไหนมาไหนไดอยู ใหเณรวัดโพธิฯ มา มา
เราก็อาน
นิมนตทานอาจารยไปดับไฟวัดโพธิฯ เวลานี้ไฟกําลังโหมเต็มที่ เทานั้นเองไม
มากนะ นิมนตทานไปดับไฟวัดโพธิฯ เวลานี้ไฟกําลังโหมเต็มที่ เออ มันยังไงกัน เราก็
ทราบวี่แววอยูบางแลวกอนเรื่องจะเกิดจะประชุม ก็เลยสะพายบาตรเดินไปเลยเชียว
เพราะไมมีรถ นั่นละที่นี่ไปก็ชําระอธิกรณ ฟาดเสียสองวันไมจบ ทานเจาคุณจึงใหมาเอา
เราไป ทานคงจะโมโหมาก ไปก็ไปประชุมวันที่ ๓ ละ วันที่ ๓ เอาเราเขาดวย มันจะไป
เขาถึงอะไร มันมีเรื่องอะไรขึ้นมาตอนะ เรื่องนิสัยใจดี ทานเจาคุณนี่ก็เหมือนกัน
สวยงามมาก ใจดีมาก
ทีนี้ก็ไปประชุมกันเรื่องนี้ละ กอนที่จะมาหาทานทานพูดกับพระกับเณรในวัดไว
หมดนะ ก็พูดตามความจริงละ ทานพูดเองพูดอยางนี้นะ บอกวาทานมหาบัวนี้เปนที่
ไวใจไดทุกอยาง ตรงไปตรงมาแนวแนเปนอรรถเปนธรรม ทานมานี้ทานพูดอะไรใหฟง
นะ ประกาศใหพระเณรใหฟงเสียงทาน เทาที่ทราบมาดวยกันแลว ทานไมเคยเอนเคย
เอียงละ ตรงไปตรงมาเลย วันนี้คอยฟงเสียงทานก็แลวกัน บอกพระเณรในวัด พอได
เวลาก็ประชุม ตกลงมอบใหเราหมดนะ อะไรก็หมดฤทธิ์หมดเดชแลวแหละ วาอยางนั้น
เราไมไดลืมนะ เอา นิมนตทานอาจารยเถอะ จะวาทานอาจารยก็ได มหาก็ได ตอนนัน้ ดู

๔
เหมือนอายุสัก ๔๐ มัง แตทานเรียกทานอาจารยไปเลย เอา อะไรก็หมดฤทธิ์หมดเดช
แลว ทีนี้มอบใหทานอาจารย แลวแตทานอาจารยจะชี้ขาดมาคําไหน ทางนี้จะคอย
ปฏิบัติตาม
จากนั้นก็เอาละที่นี่ เราเปนผูซักทุกอยางๆ ไมมีอะไรพระเณรทั้งหมดผูใหญ
ผูนอยอยูนั้น ผูวาราชการจังหวัดก็ไปอยูในงานนั้น ทีนี้เราก็ซักนั่นซักนี่ซักไปซักมา ลง
จุดไหน เอา ถาถูกแลวใหพระเณรยกมือ ถาผิดแลวใหเงียบ วางั้นละ ทีนี้พอลงจุดไหนก็
ยกมือๆ สาธุดวยซ้ําไป ๔๕ นาทีจบ ประชุมอยูแ ตกอนตัง้ วันๆ วันนั้นเพียง ๔๕ นาที
เอากันเต็มเหนี่ยวเลย ซักเหตุซักผลแลวลงๆ ก็เลยจบ นั่นละที่นี่ก็มาถึงพระองคที่วานี่
เจาคุณอุดรฯ นะ แบบเดียวกัน คลายคลึงกันกับเจาคุณรองสมเด็จ อันนั้นดูเหมือนดุ
ใครไมเปนเจาคุณอุดรฯ ทีนี้ทานมาเห็นเรื่องเราละซีขึ้นเวทีซัดกัน ผูวาฯก็ตอยกันเลย
ไมไดถอย ขึ้นเวทีแลวใชไหม ผูวาฯ ก็มา ผูใหญๆ มา เอามาชองไหนซัด ๆ เลย
สุดทายก็ลงที่เราๆ ๔๕ นาทีจบ พอจบแลวทีนี้ก็เห็นเรื่องเจาคุณอุดรฯ นะ พอเสร็จแลว
เราก็บอกเลิกกันๆ เราเหนื่อยเราก็ลมนอนแผสองสลึง พวกพระก็มานวดเสน
เจาคุณอุดรฯ ยังไมไป นั่งอยูนั้นแหละ ทานพูดเองนะพูดออยๆ อยางนั้นแหละ
ใครอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชของอาจารยเราใหมาดูเวลาขึ้นเวที เรื่องมันเสร็จไปแลวมายุง
อะไรอีกนี่ เราวางั้น มาอุนหาอะไร เราขูอยางนี้ดวยนะ เรื่องก็แลวไปแลว อะไรก็แลวไป
แลว ขึ้นเวทีก็ลงมาแลว มายุงหาอะไรอีก อุนนั้นอุนนี้ขึ้นมาหาอะไร แทนที่ทานจะวา
อะไรไมนะ พอจบลงแลว ทานพูดนิ่มๆ วา โอย มันนาอุนก็ตองอุนละ กินทั้งวันก็ได
พูดเฉยนะพูดนิ่ม เราจึงไดชม นิสัยทานเปนอยางนั้นละเจาคุณอุดรฯ กับเจาคุณวัดโพธิ
นิสัยคลายคลึงกัน ผูนั้นนิ่มมาก เรายังไมเคยเห็นวาทานดุใครเจาคุณอุดร
เราไมไดเอาตอไปสักรังหนึ่ง คุยไป ทําไมทานถึงนิ่มนัก ซัดตอเขาไปเอาใหมัน
แตกวัดโพธิ เจาคุณอุดรแตกเลย เขาใจไหม ทานก็ลงมากนะละกับเราแตไหนมา ทาน
เจาคุณอุดร ทานเจาคุณเทพเมธาจารย สนิทสนมกันมาตั้งแตอายุพรรษาออนๆ นูน
ทานเปนเจาคุณนิสัยนิ่มมาก นี่ที่วาถาอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารยของเรานี่ ถาอยาก
เห็นฤทธิ์เห็นเดชใหไปดูบนเวที คือเรื่องมันฟดกันมาพอแลววางั้นเถอะ เรื่องราวจบไป
แลวทานมาอุนขึ้นนั่นซี เราถึงดุเอา เรื่องก็ขึ้นไปแลวลงมาแลวเรียบรอยไปแลวมาอุนหา
อะไร ทานพูดวา โอย มันนาอุนก็ตองอุนแหละ อุน กินวันยังค่ําก็ไมจืดไมจาง นี่ฟงซิทาน
พูด นิสัยทานดี
อาจารยสนองจะมาวันนี้ จะไดมาคุยอะไรกับเรา ทานคงจะมาปรึกษาหารือเรื่อง
อะไร ความจริงเราก็ไมไดเกี่ยวของกับหลวงพอสังวาลย เรื่องอะไรเหลานี้เราไมได
เกี่ยวของ ที่ทานจะมาเกี่ยวของกับเราก็คง เราก็ทราบเรื่องมาบาง ธรรมดาพระ
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มรณภาพเปนเรื่องของพระสงฆลวนๆ ตามหลักธรรมหลักวินัยบงบอกไวอยางชัดเจน
ไมมีใครเขามายุงเกี่ยวไดเลย แมแตเปนพอเปนแมเปนญาติเปนมิตรอะไรก็เขามาเกี่ยว
ไมได เปนหลักธรรมวินัย พอแมพนี่ องไมมี มีแตหลักธรรมวินัยปฏิบัติกันเองสมบูรณ
แบบ นี่ตามหลักธรรมวินัยนะที่เราไดผานมา
แตนี้ไดทราบวาเกิดเรื่องเกิดราวฟองกันถึงศาล เอ ทําไมเปนอยางนั้น เรื่อง
อยางนี้ไมใชเรื่องของศาล
ศาลเขาไมมาเกี่ยวของเราวางั้นนะ
นอกจากเราจะ
สะเปะสะปะออกนอกลูนอกทางไปแลว ไปรบกวนศาลเขาใหพิจารณาให เรื่องถึงศาล
ศาลจึงมาพิจารณา เราก็วาอยางนั้นแหละ พอดีทานอาจารยสนองทานก็คงไดทราบ
เพราะวันนั้นไดพูดกัน คือเราพูดตามหลักธรรมหลักวินัยเลย ไมเอาใครมายุง เรื่องมัน
ไปถึงศาลนี้แสดงวาสะเปะสะปะแลว เรื่องธรรมวินัยของพระ
พระตายพินัยกรรมเปนเรื่องของพระลวนๆ ใครมายุงไมได แตนี้มันทําไม
สะเปะสะปะออกไปถึงศาล ศาลตองชีบ้ อกอยางนัน้ อยางนี้ ฟงไมขึ้น เราวาอยางนี้นะ นี่
ละทานสนองทานคงไปไดยินอาจจะมาปรึกษา ปรึกษาเราก็จะพูดตรงๆ อยางนี้ ก็มนั มี
อยูนี่หลักธรรมหลักวินัยตายตัวใครมาทําลายได ถาทําลายหลักธรรมหลักวินัยนี้ได ก็
ทําลายพระพุทธเจาได ศาสนาก็ไมมีใชไหมละ หลักใหญอยูตรงธรรมวินัยคือศาสดา
ตองปฏิบัติตามนั้น จะเอาคนใดคนหนึ่งมาใหญกวาธรรมวินัยคือองคศาสดาไมได ถา
พิจารณากันตามเหตุตามผลมันไมยากอะไร
อยางที่วาไฟไหมวัดโพธิฯ มันปกคอกปนหลักอะไรไป ออกนอกลูนอกทางพอ
ใหลําบาก ทีนี้จะวาอะไรก็เกรงใจกันบางอะไรบาง นี่ละเรื่องนะ ถึงสองวัน เจาคณะภาค
มาก็ยังลงกันไมได ทานเจาคุณทานก็มองเห็นแตเรา ขวานผาซาก ใหเณรถือจดหมาย
นอยมานิมนตไปดับไฟวัดโพธิฯ เวลานี้ไฟกําลังโหมไหมวัดโพธิฯ อยางรุนแรง เทานั้น
ละ เราไปก็เอาจริงๆ แตเอาจริงอยางไหนก็เถอะนะ อะไรจะเหนือธรรมไปไมได ขางๆ
คูๆ มันเปนพวกกาฝากมหาภัย ตัดออกทันทีไดเลยตามหลักธรรมหลักวินัย นี้ไปก็ตี
เปรี้ยงเลย ลงพักไหนๆ เอา ถาใครเห็นดวยใหยกมือขึ้น ถาใครไมเห็นดวยใหคาน
ขึ้นมา เงียบ พอวาเห็นดวย พรึบๆ นั่นละ ๔๕ นาที นี่ละที่ทานเจาคุณอุดรวา ถาอยาก
เห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารยของเรา ใหดูเวลาขึ้นเวที คือผูวา ฯ ก็มีใครก็มีซดั กันกับเรา มัน
ถอยเมื่อไร เอาเหตุผลใสกันละซิ อยูท ั้งนั้นละ เอาธรรมวินัยเปนหลักเกณฑซิ
นี้ก็เหมือนกัน นี่ก็เคยพูดแลว เอาจริงเอาจังเอาตอหนาตอตาเลย ใหเห็นชัดๆ
อยางนี้ เราเปนบาเอง อยูกุฏิกระตอบเล็กๆ คือตามธรรมดาทําขอวัตรปฏิบัตินี้เรา
เหมือนวาเปนหัวหนาหมูเพื่อนตลอดเวลา มันหากเปนอยางนั้น ขอวัตรปฏิบัติ
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เหมือนวาเราออกหนาตลอดเวลา เราไมออนขอ เห็นวาเปนผูใหญเปนเจาอาวาส โอย
ไมนะเรา พึ่งมาทิ้งเอาตอนแกนี่ละ แตกอนพระเณรมองทันเมื่อไร
วันนั้นเราเขียนหนังสืออะไรอยูนะ ดูนาฬิกาผิดพลาดไป โถ นี่มัน ๔ โมง ๒๐
นาทีแลวนี่ ปุบปบไดไมกวาดก็กวาดออกมาๆ ออกมามาเห็นเณรอยูนั้น เณรจรวดเรานี้
แหละ ขึ้นอยางแรงเลยนะ เรื่องความพรอมเพรียงสามัคคี ถาใหเปนตามกฎ ถาเราไม
เปนบาเสียอยางเดียว ก็เรียกวาหมูเพื่อนนี้เหลวไหลหมดทั้งวัดพูดงายๆ ไมดูกฎเกณฑ
อันนี้เปนของหยาบๆ ประกาศใหไดทราบทั่วกันแลว นี่มันของหยาบๆ มันฝนไดยังไง
มันขัดกันไดยังไงถึงมาเปนอยางนี้ คือตามธรรมดาบายสี่โมงปดกวาด เรามันดูเหมือน
ไดเทาไร ๓ โมง ๒๐ นาที ลงไมกวาดซัดออกมาจนถึงนี่ ออกมาก็เห็นเณรจรวด เณรๆ
แกคงรําคาญแกเห็นเรากวาด...แกก็เลยเอาไมตาดไปกวาด
เณรๆ พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวเหรอ ใครจะกุสลาใครมันตายทั้งวัดนี้แลว
ถึงเวลาทําไมไมเห็นปดกวาดมันเปนอะไรวันนี้นะ นี่ยังไมแลวนะกลางคืนจะประชุมกัน
จะฟดกันใหญนะ มันเรื่องเล็กนอยเมื่อไร นี่ความหมายวาถาเราถูกเขาใจไหม ถาพวก
นั้นผิดมันจะฟดกันกระเทือนไปทัง้ วัดละคืนนั้น พอเณรตอบมา หือ วาไงเณร ไมรูจักเว
ล่ําเวลาเปนยังไง เคยรูแลวไมใชหรือเวล่ําเวลานะ มันพึ่งบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หือขึ้น
เลย เณรก็ซ้ําอีก มันนาฬิกาพึ่ง ๓ โมง ๒๐ นาที หือถางั้นหยุดๆ แนะเห็นไหมละ ปุบ
ปบหยุด หาม บอกอยาใหพระมามันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาของเรา ก็
เดินกึ๊กๆ กลับคืนเลย นั่นเห็นไหมละ
นี่ละเหตุผลอรรถธรรมเขาใจไหม ใสเปรี้ยงๆ เหมือนจะกัดจะฉีก พอวาตัวเอง
ผิดเทานั้นละ หยุดๆ มันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาของเราปุบๆ เดินกลับเลย
นั่นเห็นไหม นี่ละนักเหตุนักผลนักกีฬานักอรรถนักธรรมตองเปนอยางนั้น ตองยอมรับ
เขาใจไหม เณรคงจะหัวเราะ อาจจะไปเลาใหพระฟงก็ไดเห็นเราเหมือนจะกัดจะฉีกนั่น
นะ ใสเปรี้ยงๆ พอเณรวาพึ่งบาย ๓ โมง ๒๐ นาที เหอ ขึ้นเลย พอซ้ําขึ้นอีกทีสองแลว
เลิกๆ หยุดๆ เราจะไปแกบาเรา ปุบกลับเลย นั่น เณรคงจะไปเลาใหพระฟงหัวเราะกัน
ทั้งวัดละมั้ง ทานอาจารยเอาใหญแลว เอาใหญแลวก็เอาใหญเจาของซิ
นั่นละฟงซิอรรถธรรมเปนอยางนั้นนะ ตองใหตรงไปตรงมา จะไปมีเลหมี
เหลี่ยมไมได ธรรมตองเปนอยางนั้น ถือวาเราเปนผูใหญออกเลหออกเหลี่ยม เพื่อไว
ศักดิ์ศรีของตัวเอง ไมเอาศักดิ์ศรีอยางนี้ศักดิ์ศรีผีบา เขาใจไหม มันจะเปนบากันทั้งวัด
สอนคนเปนบาละซิ นี่ละธรรมเปนอยางนั้น ตรงไปตรงมา ไมลืมกระทั่งทุกวันนี้ละ เณร
จรวดมันเปนตนเหตุที่ขนาบเณร พอมันบอกวาบาย ๓ โมง ๒๐ เทานั้น เหอขึ้นเลย
เณรก็ซ้ําคําอีก หยุดๆ ขึ้นทันทีเลยเทียว อยามาปดกวาดเดี๋ยวมันจะเปนบากันทั้งวัด
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เราจะไปแกบาเรา ปุบออกกลับเลย ไปแกบาตัวเอง เปนอยางนั้นละ นั่นละอาจารยสอน
คน
เราเปนอยางนั้นตลอดมานะ เราไมเคยเอนเอียง ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก
เพราะฉะนั้นจึงใสเปรี้ยงไปเลยเทียว อะไรก็ตามผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก จะไปหลบ
นั้นหลีกนี้ไมได ธรรมบงบอก อยางที่มาเทศนใหพี่นองทัง้ หลายฟง สํานวนทั้งหลายนี้
เราก็ใชเหมือนกันกับโลก การเทศนาวาการเหมือนพระทัง้ หลายที่เทศนทั่วประเทศไทย
เราก็เคยเทศนมาแลวทางดานปริยัติ เทศนเหมือนกันหมด เรียบไปธรรมดา เรียบๆ
ธรรมดาๆ เราก็เคยเทศนมาแลว ทีนี้พอมาออกปฏิบัตินี้นะ นี่ละที่มันเปลี่ยนไปหมด
คือปฏิบัติเขาไปมันรูอยางนี้จริงอยางนี้ เราจะเลี่ยงๆ ไมไดผิดอันนี้ มันจริงอยางนี้ รู
ตรงไหนเปนอยางนั้น เปนความจริงอยางนั้น ตายตัวแลวแกไมไดๆ เมื่อแกไมไดแลว
เปนยังไงก็ตอ งวาไปตามนั้นๆ มันเลยตรงไปตรงมาเปนขวานผาซากเขาใจไหม
ที่เทศนทุกวันนี้เปนอยางนั้น คือเอาความจริงออกมาเลยๆ ไมมีเลหเหลี่ยม
หลายสันพันคม ธรรมตรงไปตรงมาอยางนั้น จะวานิสัยหรืออะไรก็ตาม กิริยาอยางนี้
เลยติดมาตั้งแตออกปฏิบัติ จนกระทั่งหัวใจเต็มดวยธรรมแลว ออกเต็มเหนี่ยวเปน
อยางนั้นทั้งนั้นละ แตกอ นก็ไมเคยเปนนะอยางนี้ มันมาเปนจากไดหลักความจริงจากใจ
ความจริงวางี้เราจะไปพูดอยางอื่นไมได
ความจริงเปนอยางนี้เราจะเลี่ยงไปนี้ไมได
ไมไดก็ตอ งตรงตามความจริง มันตรงไปตรงมาก็เรียกวาขวานผาซากเขาใจไหม ความ
จริงตรงไปตามธรรมนั้นแหละ
นี่เราก็ไมเคยใชกิริยาอยางนี้ ก็ใชเวลาภาคปฏิบัตินี้ละ เวลามันรูมันเห็นมันไมได
เปนอยางที่พูดกันนั้นนะ เลียบๆ เคียงๆ ไปอยางนั้น ไมไดตรงตามความจริง ถาไปถึง
กิเลสจะไดหลบเสียหลีกไปเสีย อันนี้ผางเลย พังเลยเชียว พังเลย เปนอยางนั้น ทีนี้เลย
กลายเปนโวหารอยางนี้ขึ้นมากรุณาทราบไวอยางนี้นะ การพูดทัง้ หมดนี้ไมเปนภัยตอ
โลกเราพูดจริงๆ หัวใจของเราเปนคุณตอโลกครอบโลกธาตุจะวาไง กิริยาที่ออกมา
ออกมาจากหัวใจอันนั้นเอง จะเผ็ดรอนแผดเผาขนาดไหนก็ตาม เปนกิริยาของธรรมชะ
ลางสิ่งสกปรกโสโครกหรือน้ําดับไฟๆ ไปตลอด ไมมีพษิ มีภัยออกมาจากกิริยาทั้งหนัก
ทั้งเบานั้นเลย เปนไปตามธรรมลวนๆ นี่เรียกวาธรรมสอนเรา
กิริยาที่เคยเทศนาวาการมานี้อยางโลกทั้งหลายทัว่ ไป ความรูสึกกับเรากับทาน
ทั้งหลายก็เหมือนๆ กัน เทศนก็ไปแบบเดียวกัน แตเวลามาปฏิบัติความรูอันนี้มัน
เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติละซิที่นี่ เวลาเกิดขึ้นมาเปนอยางนี้ เกิดขึ้นมาแลวตายใจไดเลย
ยอมรับเลยๆ ทีนี้เราจะเลี่ยงอันนี้ไปไมได นั่นละก็ตองไปตามนี้ๆ เทศนจึงเปนขวานผา
ซากไปตามนิสัยของกิเลสทั้งหลายเปนอยางนั้นนะ
ถาเปนธรรมแลวยิ่งถึงใจๆ

๘
ยกตัวอยางเชน พอแมครูจารยมั่นเทศน เด็ดเผ็ดรอนเทาไรๆ โหย ไดยินเสียงทานแผด
ขึ้นที่ไหน ใครอยูที่ไหนก็ตามรุมมาเลยนะ รุมมา เอาละทีนี้ยอดธรรมขึน้ แลว นั่นเห็น
ไหมละ บอกยอดธรรม ไมไดวาเปนพิษเปนภัยอะไรเลย เสียงทานแผดเปงปางขึ้นมา
กลางวัดก็ตามที่ไหนก็ตาม พระเณรจะรุมมาเลยมาฟง นั่นละยอดธรรมออกแลว เวลา
ทานเด็ดอยางนั้น โอย มีแตธรรมลวนๆๆ ออกเลยนะ นี่ละผูมุงธรรมแลวก็ถึงใจๆ นั่น
ละภาษาธรรมเปนอยางนั้น และยิ่งชุมเย็นนะไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมแบบนั้น ฟาด
เปรี้ยงลงมา เอา นี่ฝนจะตกแลวหาอะไรมารองทันทีเลย เสียงทานเปรี้ยงๆ แตธรรมนั้น
เหมือนน้ําฝนนะเย็นลงมาเลย
วันนี้เราก็จะไปธุระเสียกอน ก็ไปสงเคราะหโรงพยาบาลละ ตอนบายโนนละทาน
สนองมา ทานมาเครื่องบินตอนบาย ก็ประมาณบาย ๒ โมงหรือ ๓ โมง ทานก็มาถึง
และค่ําถึงจะกลับ ทานกลับเครื่องบินวันนั้น ทีนี้เวลานั้นก็คุยกันไดสะดวกสบายไมได
มากนะ ทานกลับเครื่องบินก็รูเวลาอยูแลวตอนค่ํา เราจึงไปตามวาระของเราได
สะดวกสบาย วันนี้จะไมพูดอะไรมากนักละ พูดเทานี้ละวันนี้
ดร.รัตนา ขออนุญาตกราบเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิทยุเสียงธรรมเจาคะ ของอําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลาคะ เมื่อวานเขาสงขาวมาวา ไดเปลี่ยนจากรับโดยใชอินเตอรเน็ต
มาเปนรับโดยใชจานดาวเทียม จานเล็กๆ นะเจาคะ รับจากแมขายใหญจากที่นี่เจาคะ
แลวก็เปดได ๒๔ ชั่วโมง เสียงดังชัดเจนไปไดไกล ถึงหาดใหญเจาคะ เพื่อใหคนใน
อําเภอสะเดาและจังหวัดสงขลา รูวามีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตา เขาก็มีการแขงขัน
กีฬาของนักเรียนเจาคะ แลวโรงเรียนนี้เขาก็เลยเอาปายโฆษณาขึ้นไปติดเอาไวเจาคะ
บอกวามีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM.๑๐๓.๗๕ แลวก็มี www.luangta.com เผื่อวา
คนที่สนใจจะไดทราบโดยทั่วกันเจาคะ เวลามีกีฬาของโรงเรียนเจาคะ
หลวงตา เออ ดีแลวๆ ธรรมะจะไดคอยกระจายออกไป นีล่ ะเขากันไดกับเราที่
ประกาศออกวาจะเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย ในการอุมชาติไทยของเราที่กาํ ลังจะจมลงใน
ทะเลหลวง เราก็ทราบทันทีเลยในหัวใจของเรา เออ คราวนี้ละคราวธรรมจะไดกระจาย
ออก สวนวัตถุสมบัติทงั้ หลายที่จะนํามากูชาติบานเมืองเรานี้เปดเผยรูกันทั่วหนา แต
ธรรมนี้ยังไมรูกัน จะทราบกันคราวนี้แหละ ก็ออกแลวนี่ เรื่องวัตถุสมบัตอิ ะไรก็ระงับไป
แลว แตธรรมไมระงับนะยิ่งกระจายออกไป นี่เขากันไดแลว กับเราคิดไวใครคิดเมื่อไร
เราคิดเรียบรอยแลวมันก็ออก ไปทีไ่ หนเทศนที่นั่นๆ เรื่อย จากนั้นคําเทศนเหลานั้นก็
ยอนเขามาเปนเทป ออกจากเทปแลวก็เขาวิทยุ กระจายออกไปอีก
เราจะไปธุระเสียกอนวันนี้ไมอยูนาน เพราะตอนบายจะรอรับทานสนองมา มา
ใหทันเวลาพอดี เวลากลับของทานก็วาเครื่องบินเที่ยวค่ํา ทานก็จะมาประมาณบาย ๒

๙
หรือ ๓ โมง เราก็กลับมาถึงพอดี เรากะระยะเวลาไวพอดี นี่ก็ชวยโลก แหมชวยจริงๆ
นะโลก ชวยเอาจนไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว ทุกอยางอยูนี้หมด อยากจะพูดเต็มเหนี่ยววา
วัดไหนนะจะเปนอยางวัดปาบานตาด ทั่วประเทศไทยเราอยากถามวางั้นนะ การ
เสียสละไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยวัดนี้ มากดวย วัตถุสิ่งของเขามามาก มาเทาไรออก
หมดๆ อยางนี้ๆ ก็จะออกไป เขาก็มาพวกโรงพยาบาล เขามาในโกดังนี้ไดไปทุกคันๆ
ตามที่กําหนดไวเรียบรอยแลว
ทีนี้เรามีโอกาสพิเศษเราก็ไปชวยโรงไหนที่ซอกแซก
ซิกแซ็กเรามักจะไปอยางนั้น ถาเขามาก็แลวแตเขาจะมา แตสวนเราไป เราจะหา
จุดสําคัญๆ ไปตามจุดทีจ่ ําเปนจริงๆ จุดอยางนั้นบางทีเขาไมมาก็มี เอาละใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

