๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ตารูแจงในธรรม
ไปไหนเห็นหมดนั่นแหละหลวงตาบัว เรียกวาทั่วประเทศไทยเห็นหมด เกี่ยวกับ
การชวยชาติละซิ การชวยชาติเทศนาวาการเราอยากจะพูดวาเปนธรรมกถึกนักเทศน
ใหญละนี่ เทศนทั่วประเทศไทย ธรรมกถึกแปลวานักเทศน ก็ไดเทศนหมดจะวาไง
เรียกวาทั่วประเทศเลย เพราะชวยชาติเขานิมนตไปที่ไหนก็เทศนที่นั่นๆ บางจังหวัดนี้
หลายครั้งเทศน จะเปนเพราะนี้ละมั้งที่เขาออกวิทยุอยูทุกวัน เราเทศนที่นั่นที่นี่เขาก็อัด
เทปเอาไว เทศนจึงมากตอมากวิทยุ จากการเทศนของเราจึงมาก มากกวาพระทั้งหลาย
สุดทายวิทยุตรงไหนตั้งขึน้ เราก็เปนแกนนําแหละออกหนาๆ เทศน เรียกวาทั่วประเทศ
ไทยเทศน เฒาแกแลวก็ยังไดเทศน
วันพรุงนี้ก็จะไปบุรีรัมย นั่นก็ไมพนทีจ่ ะเทศน บุรีรัมยแลวเขาใหญ จากเขาใหญ
ก็เขาสวนแสงธรรม ไปสองคืน บุรีรัมยคืนหนึ่ง เขาใหญคืนหนึ่ง จากนั้นก็สวนแสงธรรม
เทศนแลวมันไมตกดินหายไป เทศนแลวเขาอัดเทปไวหมดไมวาที่ไหนๆ ทีนี้เวลาออก
ทางวิทยุเขาก็เอานี้มาใสๆ ตอกันไปเรื่อยเลย สวนมากมีแตแกงหมอใหญ เราเทศน
ทั่วๆ ไปเรียกแกงหมอใหญ แกงหมอเล็กมีแตตนๆ ตั้งแตมาอยูวัดปาบานตาด สราง
วัดปาบานตาดทีแรกมีแตพระลวนๆ ไมมีคนเขามาเจือปน นั้นละเทศนเด็ดตรงนั้น คน
ฟงเขามักจะฟงกัณฑเชนนั้นละ พวกนักภาวนาเขาฟงตอนดึกๆ
ตอนดึกๆ เขาจะเอาเทศนประเภทเด็ดขาดๆ สวนมากเทศนอยูบนศาลาเทศน
สอนพระลวนๆ เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย จากนั้นก็กลายเปนแกงหมอใหญ แกง
หมอเล็กจะมีแตเพียงเทานั้นนอกนั้นไมคอยมี นอกจากไปสถานที่ใดมีพระปฏิบัติจริงๆ
แลวไปสัมผัสกันมันก็ออกละ นอกจากนั้นก็เทศนเปนแกงหมอใหญไป ทุกวันนี้มีแต
แกงหมอใหญไมมีแกงหมอเล็ก แกงหมอเล็กตั้งแตสมาธิ ปญญา ขึ้นไป ศีลทานรักษา
อยูเรียบรอยของทานไมตอ งพูด เขาใจทุกคน แตสมาธิขั้นใดภูมิใด ปญญาขั้นใดภูมิใด
จนกระทั่งวิมตุ ติหลุดพนอันนี้ละสําคัญ เทศนอยางเด็ดขาดๆ ไปเลยทีเดียว
เพราะการเทศนของเราเราไมสงสัยในธรรมเทศนาที่เทศน ถอดออกจากนี้ที่ได
ผานมาแลวทั้งนั้นจึงไมขดั ไมขอ ง พูดแลวก็สาธุ เทศนตามตํารับตํารากับถอดออกมา
จากหัวใจนี้ตางกันมาก เทศนตามตํารับตําราก็ตองอาน ตําราทานวายังไงก็วาไปตาม
ตํารา ตําราก็ถอดออกจากหัวใจพระพุทธเจา เวลาออกไปอยางนั้นแลวก็เปนตํารา ผิว
เผินๆ ถาออกจากศาสดาจริงๆ แลวผึงขาดสะบั้นไปเลย ตั้งแตพระอรหันตละไป
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เพราะทานรูจริงๆ ทานไมไดมาเทศนดนๆ เดาๆ เกาหมัดนะ ทานรูจริงๆ จากหัวใจ
ถอดออกใสผางๆ เลยทีเดียว
ธรรมะขั้นสูงเทศนสอนพระละสวนมาก พระผูตงั้ ใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ กับ
ธรรมะประเภทนี้เขากันไดสนิท แกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ อยางที่เราเทศนบนศาลา มีแต
หมอเล็กหมอจิ๋วทั้งนั้น ตั้งแตนั้นมาก็หายไปมีแตแกงหมอใหญ เทศนเต็มบานเต็ม
เมืองเทศนทกุ แหงแกงหมอใหญทั้งนัน้ ละ นานๆ จะมีแกงหมอเล็ก ถามีพระสนใจ
ประพฤติปฏิบัติตั้งใจในอรรถในธรรมจริงๆ มาฟง ธรรมะนี้จะไปสัมผัสกัน ธรรมะ
ประเภทแกงหมอเล็กจะออกละ ถาธรรมดาไมออก
เราเทศนสอนโลกเราไมไดสงสัยนะเราพูดจริงๆ ไมใชโอใชอวด เอาความจริง
ออกมาพูด เราไมสงสัยในการเทศนของเราไมวาธรรมขั้นใดๆ ทรงไวในนี้หมดแลว
ควรจะออกขัน้ ใดออกทันทีๆ สะเปะสะปะตีนูนตีนี้ไปก็ตีไปอยางนั้นแหละ ถาเปนหมอ
เล็กหมอจิ๋วผูตั้งใจในอรรถในธรรมจริงๆ ผึงเขาใสกันเลยเทียว ทะลุๆ เลย มันรับ
กันเอง
นี่ละธรรมพระพุทธเจา ขอใหปฏิบัติ ถาปฏิบัติตามทางของศาสดาตองรูตองเห็น
อรรถธรรมทั้งหลายตองรู ธรรมสดๆ รอนๆ เปนแตเพียงผูปฏิบัติมันอืดอาดเนือยนาย
ไมเปนทาไมเปนหนาเปนหลัง อรรถธรรมที่จะไดครองใจไมมี มีแตกิเลสเต็มหัวใจ แลว
ก็ไมไดเรื่องไดราว สุดทายศาสนาก็มีแตตํารับตําราวางไวเต็มตูเต็มหีบ เจาของมีแต
กิเลสเต็มหัวใจ ธรรมเต็มคัมภีร แตเจาของผูอานอรรถอานธรรมมีแตกิเลสเต็มหัวใจใช
ไมไดเลย
ธรรมปฏิบัติทานมีขั้นมีภูมิของทาน เปนไปในลําดับลําดาๆ ไปเรื่อยๆ เราอาน
ในตํารากับธรรมผูปฏิบัติรูเห็นภายในใจตัวเองและเปนสมบัติของตนดวย
ผูนี้ละผู
แมนยํามาก เทศนาวาการไมมีคําวาสะทกสะทาน ธรรมะขั้นใดก็ตามถาไดรูธรรมะขั้น
นั้นๆ แลวกระจายไปเลย ที่เราจดจํามามันไมคอยไดเรื่อง ไมวาทานวาเราการจดจํามา
อือๆ อาๆ เทศนคลํานั้นคลํานี้ไปไมแนนอน หัวใจถาเปนไปทางธรรมลวนๆ แลวมัน
พุงเลยไมมีคลํา คําวาคลําๆ ลูบๆ ไมมี ผึงๆ เลย นี่ละธรรมพระพุทธเจาถาปฏิบัติแท
จะเขาสูที่ใจทั้งหมด
ธรรมทั้งหลายอยูที่ใจ ไหลเขามาที่ใจ ทานจึงเรียกวา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา
มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญใจเปนประธาน ใจเปนภาชนะสําหรับ
รับธรรมและกิเลสทั้งหลายอยูที่นั่น ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ธรรมจะไหลเขาสูใจๆ ใจ
พระพุทธเจาทีแรกก็เปนใจปุถุชน ใจสาวกอรหัตอรหันตก็เปนใจปุถุชน แตซักฟอกดวย
น้ําที่สะอาดคือธรรม กิเลสเปนของสกปรกชะลางออกๆ สะอาด สะอาดเขาไปๆ ก็จา

๓
เลย ถาจาบนหัวใจแลวไมมีติดมีของเทศนที่ไหน เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมทานเทศน
ไดทั้งนั้น เพราะเหลานี้ภูมิเหลานี้ธรรมเหนือหมดแลวเทศนสอนไมไดยงั ไง
พระพุทธเจาเทศนสอนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมมาเทาไร สาวกอรหัตอรหันต
ผูทานเชี่ยวชาญทานเทศนมาเปนประจํา พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ยกตัวอยาง
เชนพอแมครูจารยมั่น สมัยปจจุบันคือพอแมครูจารยมั่นเรา เทศนเทวดาอินทรพรหม
ทานวาอยูในปาทานไมไดวาง ประมาณสัก ๔ ทุมมาแลว พวกเทวดาชั้นนั้นๆ รุกขเทพนี้
เปนพื้นฐาน รุกขเทวดาอยูตามตนไม อากาสเทวดาอยูตามอากาศ อันนี้มีเปนพื้นฐาน
พวกเทวดาชั้นนั้นๆ มาๆ เปนระยะๆ ทานบอกทานไมวางเทศนสอนเทวบุตรเทวดา
อินทรพรหม นั่นเห็นไหมละ ทานผูเชี่ยวชาญเมื่อมีสิ่งรับกัน สิ่งทั้งหลายมีอยูมันก็เห็น
ละซิ ถาตาบอดเสียอยางเดียวไมเห็น หัวชนจนหัวแตกก็ไมเห็นเพราะตาไมเห็น ถาตา
เห็นแลวใครจะไปชน
ตาทานรูแจงในธรรมทั้งหลาย เห็นทั้งบาปทั้งบุญ นรกอเวจี สวรรค นิพพาน
เปรตผีประเภทตางๆ เห็นหมด มันเปดจาออกแลวเห็นหมดเลย ทานเอามาเทศนลวน
แลวตั้งแตสิ่งที่ทานรูเห็นแลวทั้งนั้นนะมาเทศน พูดไปพูดมาเหนื่อยแลวนะ เอาละพอ..
เดี๋ยวนี้ไมเหมือนแตกอ น พูดไปๆ เหนื่อย ทุกวันนี้ไมมีกาํ ลัง ตั้งแตเปนไขหวัดใหญมา
ออนกําลังตลอด ไมฟนนะกําลัง เดินไปโซซัดโซเซตั้งแตเปนไขหวัดใหญมา จนกระทั่ง
บัดนี้ยังไมฟน นะ ยังออนตลอดเลย
การชวยชาติคราวนี้ไดขนสมบัติเขาสูสวนรวมเยอะนะ เชนทองคําก็ ๑๑ ตันกับ
๔๐๐ กวากิโลแลว สวนดอลลารเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา ดอลลารออกชวยเงินไทย
เงินไทยไมพอแกการชวยโลก สําหรับทองคํานั้นมีมากมีนอยไหลเขาหมดไมใหไปไหน
เลย ทองคํารอยทั้งรอยเขาหมด สวนดอลลารแยกออกมาชวยเงินไทย เพราะโลกจําเปน
มาก ไปทีไ่ หนชวย นี่ก็ไมทราบวาที่ไหนบาง อําเภอเพ็ญก็จะสรางตึกโรงพยาบาลอีก
แหงหนึ่ง อําเภอภูเขียวก็แหงหนึ่ง กําลังสรางอยูเวลานี้ อันนั้น ๑๐ ลาน อันนี้เขาบอกวา
๖ หรือ ๗ ลาน แลวก็อําเภอคํามวง ๘ ลาน กําลังแบกอยูนะเวลานี้ เงินมาเหลานี้ออก
อยางนั้นละ
(กราบเรียนองคหลวงตาเจาคะ ลูกมาจากหาดใหญ ลูกไดฟงธรรมขององค
หลวงตาจากสถานีเสียงธรรม..หาดใหญ ไดฟงทุกค่ําทุกเชา มีทั้งจิตตภาวนา ดีมากเลย
เจาคะ ลูกขอถวายกัณฑเทศน ๑,๐๐๐ บาท ที่องคหลวงตาไดเทศนใหถึงใจทุกคนก็ขอ
นอมรับฟงใหถึงใจเจาคะ) ออกจากธรรมที่ถึงใจ ธรรมออกจากนี้ทั้งนัน้ บรรจุไวแลว
ออกๆ พูดตรงๆ ไมไดไปลูบไปคลํา สาธุ พูดแลวไมประมาท เรียนธรรมเพื่อเขาสูใจ
ปฏิบัติใจใหธรรมเกิดแลวเกิดที่นี่หมดเลย ออกทางนี้ละธรรม เขาใจแลวเหรอ นั่นละ
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ธรรม (กลางคืนนอนเปดฟงไดทงั้ คืน จิตตภาวนายิ่งชัด ยิ่งฟงมันยิ่งชัดเขาไปขางในเลย
คะ) จิตตภาวนาเขายังออกอยูเหรอ อัดเทปนะ คงอัดเทปออก
(ทองคําเชาวันนี้ได ๙ บาท ๒๑ สตางคครับผม) ไดเยอะนะ ขนสมบัติเขาคลัง
หลวงเยอะคราวนี้ พาพี่นองทั้งหลายขนสมบัติเขาคลังหลวงได ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กวา
กิโล ทองคําไดเยอะนะ สวนเงินสดเงินไทยออกกระจายทั่วประเทศกับดอลลาร
ดอลลารเขาคลังหลวงเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนดอลล นอกจากนั้นออกมาชวยเงินไทย
เงินไทยไมพอชวยโลกเลยตองเอามาชวย สวนทองคํานี้รอยทั้งรอยเขาหมดๆ เลย
ดอลลารเดี๋ยวนี้แยกแลวแยกออกมาชวยเงินไทย
นี่ละธรรมนําโลกทานทั้งหลายจําเอา ใหดูเอา เรานําธรรมออกมาชวยโลกคือ
ชวยดวยความเมตตา เราพอทุกอยาง เปดหมด ไมมีคําวากํา ไดเทาไรๆ ออกหมดๆ
เพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์สุดสวนการชวยโลกคราวนี้ ไมวาทองคําไมวาดอลลารไมวาเงิน
ไทย ออกๆ หมดเลย บริสุทธิ์สุดสวน ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ทองคําก็รอยทั้งรอยเขา
หมด ดอลลาร เงินไทยเหมือนกันออกชวยโลกทั้งนั้น เวลานี้กําลังแบกอยู ๒-๓ ตึก ที่
ไหน อําเภอเพ็ญ ๖ ลานหรือ ๗ ลาน คํามวง ๘ ลาน ภูเขียว ๑๐ ลาน กําลังสรางเวลานี้
จนเงินหาใหเขาไมทัน ก็ไมไดหามันก็มาอยางนี้ละ มาเทาไรก็ออกๆ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

