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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เลหเหลี่ยมของธรรม 
 

กอนจังหัน 

พระมาก เปนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มากก็สงางามมากนะ พระมากดวยความ
เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไมเฟอ เปนเครื่องประดับชาติ ศาสนาของเราใหสดสวยงดงาม 
เสริมพระมหากษัตริยของเราใหสวยงามทั้งสามพระองค ดวยอํานาจแหงการปฏิบัติดีของ
พระ อุชุปฏปินโน สุปฏิปนโน ญายฯ สามีจิ นี้ละที่วา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา คือ
นี้เอง ใหพากันตั้งใจปฏิบตัิใหเปนสรณะของตัวเองกอนเรียบรอยแลวจะกระจายไปเปน
สรณะของโลกทั่วๆ ไปไดโดยไมตองสงสัย ถาทาํตัวใหเปนสรณะของตัวไมไดเหลวแหลก
แหวกแนวใชไมไดนะ 

พระพุทธเจาเปนสรณะของพระองคกอน ตรัสรูปงขึ้นมานี่เปนศาสดาเอกของโลก
แลว ธรรมกระจายออกในขณะนั้น พระสงฆไดรับพระโอวาทนําไปปฏิบัติ กลายเปน
พระสงฆสาวก เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของทานและของโลกทั่วๆ ไปตลอดมา เราจง
พยายามนําธรรมเหลานี้เขามาสูจิตใจ อยาหางเหินจากธรรมจากวินัย นี้ละบอแหงความพน
ทุกข บอแหงความเลิศเลอ อยูที่ธรรมและวินัยที่ทรงแสดงไวแลวดวยความชอบธรรม 
ขอใหนําไปปฏิบัต ิตั้งใจใหดีนะ 

วันนี้ก็พระตั้ง ๔๐ ผมกไ็มวา พอรับไดมากนอยพอใจรับ แตสถานที่อยูไมพอเทา
นั้นเอง ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เห็นใจ ยกตัวอยางเชนวัดภูวัว มามากเทาไร อันนั้นผมเปด
เลยนะวัดภูวัว เพราะผมไปดูเองเรียบรอยแลว เที่ยวดูทั่วภูเขาลูกนั้น พอกลับมาแลวก็
ประกาศเลยทันที ใหทานอุทัยทราบวา ตั้งแตนี้ตอไปพระทานจะมาจาํนวนมากนอย
เพียงใดที่เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอา ใหมา ผมจะรับเลี้ยง ขึ้นเลยเทียวนะ เอา มาเทาไร
มาผมจะรับเลี้ยงตั้งแตบดันี้ตอไป แตพระที่โกโรโกโสมาอยูทีน่ี่ ใหไลลงภูเขาใหหมด มัน
หนักภูเขา บอกตรงๆ เลย ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหมา 

ตั้งแตบัดนั้นวัดภูวัวก็รับพระเรื่อยมา ทานก็รูจักประมาณ คงเห็นใจผูดูแลปฏิบัติ
อุปฏฐากเหมือนกัน ทานจะตั้งจุดศนูยกลางไวที่ ๓๐ องค มากกวานั้นบาง ลดบาง ผมก็
พอใจ แตทีน่ี่มันไมมีที่รับมาก พระจํานวนมากนอยถึงจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ไมมีที่อยู 
ใหขยับขยายออกไปหาทีอ่ยูที่เหมาะสมในการบําเพ็ญสมณธรรม 

การบําเพ็ญสมณธรรมของพระที่เหมาะสมนั้นคือสถานที่เชนไร พระองคก็ประกาศ
ใหทราบแลวตั้งแตวันอุปสมบทมาทุกๆ องคไดรับพระโอวาทขอนี้ดวยกันทั้งน้ันไมมี
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ขอยกเวน รกฺุขมูลเสนาสนํ นั่นละเปนที่เหมาะสมมาก ศาสดาองคเอกตรสัรูขึ้นในที่เชนนั้น 
ศาสนาตั้งลงที่จุดนั้น ที่ รุกฺขมูลเสนาสนํ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติ หลักธรรมหลักวินัย
ใหยึดไวกับใจอยาหางเหิน ใครหางเหินจากธรรมจากวินัย ผูนั้นไมมคีวามหมาย ขาด
ความหมาย ลดความหมายลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดความหมายเลย ถาศาสดาองคเอก
คือธรรมและวินัยไมไดตดิเนื้อติดตัวแลวนะ ใหพากันมีธรรมมีวินัย 

วินัยก็คือขอบังคับของพระ บังคับใหไปถูกทาง ไมใชบังคับใหลงเหวลงบอ ธรรม
เปดทางโลงใหตั้งแตพื้นๆ จนถึงพระนิพพาน พระพุทธเจาทรงเปดเสียเอง พระวินัย
พระพุทธเจาทรงปดทางที่จะเปนอันตรายแกการเดินทางของเราเสียเอง ใหเดินตรงกลาง
นั้นตามหลักธรรมหลักวินัย ใครมีหลักธรรมหลักวินัยประจําจิตใจ ผูนั้นมีศาสดาติดตัวๆ 
ไปที่ไหนมีความอบอุนๆ จิตใจก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ใหทานทั้งหลายตั้งอกตัง้ใจ 

ถาเชื่อพระพทุธเจาไมไดแลวหมดนะความหมายของพระเรา ไมสนใจเชื่อ
พระพุทธเจาก็คือเชื่อกิเลส เอากิเลสเปน สรณํ คจฺฉามิ จม พวกนี้พวกจม พระประเภท
เอากิเลสเปน สรณํ คจฺฉามิ นี่จมทั้งน้ัน ถาเอาธรรมเปน สรณํ คจฺฉามิ แลวฟนฟูๆ จําให
ดี ธรรมเทานั้นเปนของที่เลิศเลอสุดยอดสําหรับพระ ธรรมสมบัติเปนเครื่องประดบัพระ 
วัตถุสมบัติเปนเครื่องประดับโลกเขา ธรรมสมบัติเปนเครื่องประดับพระ ตั้งแตศีลสมบัติ 
สมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ วิมุตตญิาณทัสสนะสมบัติ นี้เปนสมบัติของพระ 
และเปนสมบัติอันเลิศเลอของพระ ใหพากันประคองดวยการประพฤติปฏิบัติตัวใหดี มี
สติปญญารอบคอบขอบชิด สมบัติเหลานี้จะไมกระจายหายไปไหน และจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ 
เจริญรุงเรืองขึ้นเรื่อยๆ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

ระยะนี้ผมคอยพักจากงานนั้นแลวก็มีโอกาสเทศนสอนพระบาง ตอนชวยชาติ
บานเมืองไมคอยมีเวล่ําเวลา เวลามีโอกาสสอนพระเณรทั้งหลายก็ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 
ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอตลอดๆ กเิลสตัณหาความชั่วชาลามกเลวตลอดๆ ใหจําใหดี เอา
ละใหพร 

 
หลังจังหัน 

(ทองคําเวลานี้ได ๙๙ กิโลกับ ๕๙ บาทครับ) นี่ละที่เราตอทางไวอกีเพื่อใหเปน
ประเภทน้ําไหลซึมเขาสูคลังหลวงของเรา นี่ก็ไหลซึมเขามากําลังจะถึงรอยกิโลแลว ให
ทองคําหนาแนนในคลังหลวงของเรา สะดวกสบายทุกอยาง เครื่องประกนัตัวอยูในนั้นหมด
เลย หายหวงวางั้นเถอะ ใหไดทองคํามากๆ เถอะ เราคิดไวนี้เพื่อพี่นองลูกหลานไทยเรา
แหละ พูดตรงๆ เลยเราไมไดคดิไวเพื่อเรา สําหรับเราไมคิดตลอด ไมมอีะไรจะคิด ขาดไป



 ๓

หมดแลว เราคิดเพื่อลูกหลานไทยเราจะไดสืบทอดตอไป ในฐานะที่เรากําลังเปนหัวหนาพา
ชักนําชักจูงกนัอยูนี้ ก็จะไดตะเกียกตะกายไปดวยกนักับหัวหนา 

คืออยากทําก็จริง แตไมมีหัวหนาไมมีผูชักชวนก็ออกยากทาํยาก เมื่อมีผูชักชวนมี
หัวหนาก็ออกไดงายๆ นี่ก็เปนโอกาสอันดีอยู ยังมีหัวหนาผูชักชวนผูพาดําเนิน เราก็มีหวัง
ที่จะไดสมบตัิอันลนคาๆ เขาสูคลังหลวงของเราไปเรื่อยๆ อยางน้ีละ เมื่อโอกาสควรเมื่อไร
แลวหากจะทราบเอง บางรายโกโรโกโสมาถามเรื่องการชวยชาติ เราโมโห คนหนึ่ง
ตะเกียกตะกายหาแทบเปนแทบตาย คนหนึ่งมาถาม เมื่อไรจะหยุด จะตปีากเอานะ ปาก
ทําไมเปนอยางน้ี ปากเราปากหาเงินหาทองเขาสูชาติไทยของเรา ปากนี้เมื่อไรจะหยุดมัน
ปากอะไร เดี๋ยวฟาดปากเอานะ วาตอหนาพระ พระก็ลูกศษิยนั่นแหละ เมื่อไรจะเสร็จ ตี
ปากเอานะ 

เมื่อไรจะหยุดใครบอก มันก็หยุดของมันอยางน้ีเห็นไหม เหตุการณอันเหมาะสมก็
รูๆ ดวยกันทุกคน อนันั้นหยุดแลว อันนี้ยังกาวเดินอยูก็กาวเดินอยูอยางน้ีละ ทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึมคอยซึมไป เมือ่ถงึกาลอันควรมันก็เปนของมันเองอยางวาแหละ หยุด
เอง เวลานี้ทางวิทยุเราก็กําลังเปดโลงหรือไง (เปดโลงอยูครบั) นี่เส่ียสมหมาย ตั้งวิทยปุง
ขึ้นกลางโรงสีเลย ทุกอยางๆ เจาของขวนขวายหาหมด ไมไปรบกวนผูใดขอผูใด ตัง้มาแลว
รูสึกไดผลมากอยู มันกี่จงัหวัดแถวนั้นที่ไดยินวิทยุ (พุทไธสง บุรีรัมย ขอนแกน กาฬสินธุ 
อํานาจเจริญ ยโสธร พวกนี้ไดครับ) นั่นกวางขวางมาก 

(ศจ. รัตนา: ขอกราบรายงานผลการออกอากาศของสถานีวิทยุเสียงธรรม จ. 
ประจวบคีรีขันธ หลังจากออกอากาศไดประมาณเดือนกวา มีเสียงตอบรับเปนที่นาชื่นใจ มี
ชาวประจวบหลายกลุมหลายอายุ ที่รับฟงสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ธรรมเทศนาของหลวงตา
ซึ่งเปนธรรมแทที่ตรงไปตรงมา สามารถฟงไดทกุวัยและสามารถนํามาปรับใชกับการ
ดําเนินชีวิตได นับเปนนิมิตหมายที่ด ีในการที่จะชวยสงเสริมใหเกิดคุณธรรมและจริยธรรม
แกคนไทยมากขึ้น อกีทั้งยังชวยเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทางราชการไดอีก เปน
สถานีวิทยุภาคประชาชนที่มีสวนรวมในการชวยชาติบานเมือง ในภาวะที่มีความบกพรอง
ของคุณธรรมและจริยธรรมในเมืองไทยเปนอยางมาก ที่สําคัญยังชวยในการฟนฟูจิตใจของ
ประชาชนผูรับฟง ในการนําธรรมเขาสูใจ ผลคือความผาสุกรมเย็นที่จะเกิดขึ้นในบานเมือง
สืบไป กราบนมัสการมาดวยความเคารพบูชาอยางสูงยิ่ง สถานีวิทยุเสียงธรรม จ.
ประจวบคีรีขันธ) 

เราก็พอใจอนุโมทนาดวย ทํามานี้ยังพอเปนประโยชนแกจิตใจของประชาชนดังที่
เราคาดไวก็ไมเคยผิดตลอดมานะ คอืการชวยชาติคราวนี้ เราหยั่งธรรมกอนแลว กอนวัตถุ 
คือวัตถุนี้ออกประกาศ โลกทั้งหลายทราบทั่วถึงกันวาชวยชาติ ก็ตองชวยดานวัตถุ แตธรรม
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นั้นโลกไมคิด เราคิดพรอมไปแลว ออกไปกอนแลว คราวนี้เปนคราวที่ธรรมจะไดกระจาย
ทั่วแดนไทยเรา วางั้นเลยเรา เพราะการชวยชาตินี่ก็ชวยคนทั้งชาติ ธรรมะจะกระจายไปทั่ว
หนากัน ก็เปนอยางที่วาน้ี 

ธรรมะของหลวงตานี้ ขอใหพี่นองทั้งหลายฟงโดยความเปนธรรมนะ อยาเอากิเลส
หอมลอมมาฟง จะมาโจมตีธรรมแลวขนบาปขนกรรมกลับเขาสูหัวใจเจาของ ธรรมะของ
เราน้ีไมมีพิษมีภัยแมเม็ดหินเม็ดทราย บอกไมมี ตลอดกิริยาอาการที่แสดงออกทัง้หมด จะ
ไมมีพษิมีภัยติดไปในนั้นเลย จะเปนธรรมลวนๆ ไมวาจะเด็ดเผ็ดรอนขนาดไหน นิ่มนวล
ออนหวานประการใด เปนไปโดยอรรถโดยธรรม อยูในนั้นๆ เสร็จเลย ขอใหฟงดวยความ
เปนธรรม นี่ละภาษาธรรมจึงไมเหมือนโลก แตกอนเราก็เคยพูดแลว เรียนหนังสือมาจน
เปนมหา แตเวลามาเทศนก็เทศนเหมือนโลกทัว่ๆ ไป เหมือนภูมิปริยัติที่เราเรียนมาๆ เรา
ไมเคยคิดวาโวหารประเภทนี้จะออก โวหารนี้ออกจากธรรมไมไดออกจากทางปรยิัตินะ 
ออกจากธรรมภาคปฏิบัติลวนๆ  

เวลาออกมาแลวเราจะพูดอยางอื่นใหผิดจากนี้ผิด ผิดหลักความจริงที่จะนําออก
แสดง ไมชดัแจงขาวดาวกระจางตามหลักความจริงที่มีอยูภายในใจ ถอดออกมาเทศนนี้ 
เพราะฉะนั้นการเทศนควรหนักควรเบาจะเปนธรรมนี้ออกๆ ลวนๆ ไปเลย ไมไดมีการที่วา
จะไปกระทบกระเทือนผูหนึ่งผูใด หวังประโยชนลนพน อยูในธรรมนั้นหมดเลย ที่ออกไป
ไมวาจะเปนกิริยาใด สําหรับโลกทั้งหลายที่เคยชินตอความนิ่มนวลออนหวานไพเราะเพราะ
พร้ิงนั้น พอไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมซึ่งเปนน้ําดับไฟๆ ชะลางส่ิงสกปรกแลวจะตื่นตกใจ
ไปบาง สวนมากเปนผลลบไปเลย หาวาดุดาวากลาว กระแทกแดกดันอะไร 

ธรรมะมีหลายขั้นหลายภูมิ ควรที่จะหนักหนัก ควรที่จะเบาเบา เหมือนเขาถากไมที่
เคยพูดใหฟงแลว ที่ไหนเรียบๆ เขาก็ถากเรียบๆ  ที่ไหนคดงอมากเขาก็ถากหนักมือๆ อัน
นี้ธรรมะ ที่ไหนที่มีความสกปรกมากก็เทลงมากๆ น้ําสําหรับชําระลางส่ิงสกปรก อันนี้
ธรรมะเราก็ออกอยางน้ัน กรุณาทราบไวทั่วกันวา ธรรมะนี้จะไมเปนภัยตอผูใด กิริยาที่เรา
แสดงออกนีเ้ปนธรรมลวนๆ ไปหมด เราไมมีเร่ืองของกเิลสแฝงตัวไปเลยในธรรมนั้นๆ จะ
ดุดาวากลาวประเภทใด ตําหนิติเตียนคัดคานตานทานประเภทใด คัดคานดวยธรรม เห็นดี
ดวยธรรม เปนไปตามธรรมทั้งนั้น ใครจะเอาหรือไมเอาเปนเรื่องของผูฟง แตธรรมะตอง
เปนกลางๆ อยางน้ันเสมอ เราเทศนมาอยางน้ี กรุณาทราบตามนี้ก็แลวกัน ภาษาธรรมเปน
อยางน้ี 

แตกอนเราก็ไมเคย ภาษาอยางน้ีไมมีในปริยัติ เราก็พูดแตภาษาปริยัติเหมือนโลก
ทั่วๆ ไปพดูกัน ที่เรียนมาก็พูดแบบเดียวกัน พอมาภาคปฏิบัตินี้เปนความจริงตายตัวๆ จะ
แยกไปทางอืน่ไปไมได ก็ตองดึงออกมาตามหลักความจริงๆ เพราะฉะนั้นความจริงเปน
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ประเภทใดจึงออกตามนัน้ๆ เลยเปนขวานผาซากไป คอืตรงไปตรงมา จึงเรียกวาธรรม 
ตายใจได ไมมีแงงอนเลหเหล่ียมหลายสันพันคมเหมือนกิเลส ตรงไปตรงมา ถาเลหก็เลห
ของธรรมจะตีกิเลสทั้งนั้น 

เร่ืองเลหเหล่ียมของธรรมไมตองพดูละ เกงกวากิเลส ไมงั้นปราบกิเลสไมอยู เลห
เหล่ียมของธรรมออกไดทุกแงทกุมุมที่กิเลสจะพังวางั้นเถอะ แตตรงไปตามธรรมทั้งน้ัน จะ
เลหไหนเหลี่ยมไหนเปนเหลี่ยมของธรรมชําระกิเลสทั้งน้ันๆ ไมมีคําวาจะสั่งสมกิเลส กรุณา
ทราบตามนี้ก็แลวกัน 

เรามาทําประโยชนใหโลก เราไมมาทําโทษทํากรรมแตอยางใด เราไมมีอยางน้ัน ทํา
อะไรลงไปเพื่อประโยชนแกโลกทั้งมวลทีเดียว เราจึงแสดงออกดวยความเมตตาสงสารของ
เรา ที่สอนนี้สอนดวยความเมตตา สําหรับเราเองไมหวังอะไรแลวในโลกอันนี้ ทั้งสามโลก
ปลอยหมดโดยประการทั้งปวง ไมมีอะไรติดใจแมนิดหนึ่ง เม็ดหินเม็ดทรายไมมี 
เพราะฉะนั้นถึงเรียกวาปลอยหมดแลว การที่เทศนาวาการนี้ก็เพื่อความเมตตาตอโลกนั่น
แหละ ที่พูดหนักเบามากนอยใหเขาโจมตีบงเบงๆ อยูทุกแหงทุกหน เหาฟอๆ แฟๆ เราไม
สนใจกับหัวมันละเรื่องอยางน้ี ถาเอาน้ีมาเปนแบบฉบับศาสนาก็ไมมี กม็ีแตมูตรแตคูถเต็ม
บานเต็มเมือง มีแตฟนแตไฟเผาโลกดินแดนใหเปนเถาเปนถานไปตามๆ กันหมด นี่ละ
กิเลสออกเดนิ ถาธรรมออกเดินเปนน้ําดับไฟ ยังมีเหลือซากอยูบางนะน้ําดับ 

ถาเปนภาษาธรรมของใจที่รูที่เห็นธรรมขึ้นมาแลวจะเปนอยางที่เทศนนี้ทั้งน้ัน นี้เรา
ถอดออกมาจากใจ เราไมเอาออกมาจากที่ไหนเลย เรียนก็ยอมรับวาเรียนดังที่วาแลว เทศน
ก็เทศนแบบเรียน แตเวลาภาคปฏิบัติเกิดขึ้นมายังไงจะเปลีย่นแปลงไปเหมือนอยางปริยัติ
ไมได ตองตรงไปตรงมา ควรหนักหนักไปเลย ไมหนักไมตรงกบัความจริงที่ธรรม
แสดงออก จําเปนตองกาวเดินตามนั้น กรุณาทานผูฟงทราบตามนี้ก็แลวกัน วันนี้คงไมพูด
อะไรมากนักละ เหนื่อย เทศนทุกวันๆ เทศนเทานี้ก็พอนะ ก็พอเปนคติบางที่เทศนมานี่ 
เอาละใหพร 
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