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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

คัมภีรในคือหัวใจ 
กอนจังหัน 

ขอบเขตของโยมที่จะไปมาในวัดนี้ เขตศาลานี่ออกไปขางนอก ขางในปาไมให
เขาไป อันนี้ส่ังเด็ดขาดเปนประจําแลว ทําเลขางในเปนที่ภาวนาของพระ ไมใหใครเขา
ไปยุง นอกๆ บริเวณนี้ออก ใหเปนสัดเปนสวน ไมงั้นเลอะเทอะไปหมด ในปาเปนทําเล
ภาวนาของพระไมใหใครเขาไปยุง จากน้ีไปกป็ระชาชนญาติโยมเปนสาธารณะ เขามานี้
ออกไดไมใหจุนจาน เราสงวนพระที่สุดแหละเรื่องการภาวนาไมใหลดหยอน วัดนี้ตั้งแต
ไหนแตไรมา ถึงจะมีการมีงานอะไรงานภาวนาตองเปนหลักเสมอ จุนจานๆ พระเดี๋ยวนี้
มันเปนพระสวมพระถานไปหมดแลวแหละ ทั้งเขาทั้งเราไมทราบจะตําหนิใคร จะกราบ
ใครมองดูเห็นแตหัวโลนๆ สวมถานเต็มตัวๆ ความเลวรายนะ ไมนาดูเลยนะ 

เพราะฉะนั้นถึงมขีอบเขตจํากัดเอาไว ไมงั้นไมไดเลอะไปหมด ขางในนี่หาม
ไมใหใครเขาไปแตไหนแตไรมา นอกจากญาติโยมที่รับใชพระเปนรายคนสองคนเขา
ออกอยูเทานั้น นอกนั้นไมใหใครเขาไป มันจุนจานๆ โฮ เลอะเทอะมากนะ เอาธรรมจับ
ดูจนจะดูไมไดเวลานี้ เรายังเหอยังเปนบากันอยูเหรอ เมื่อไรจะรูตัววาเปนคนเสียที 
เดี๋ยวนี้มันยังแตไมมีหางนะ เต็มอยูในศาลานี้ลูกศิษยหลวงตาบัวนี่ เปนแตเพียงวายังไม
มีหาง พอติดหางเขาปบเปนหมาหมดเลย เขาใจไหม มันเลอะเทอะขนาดนั้น ไมมี
ขอบเขต ไมมีการระมัดระวังรักษาตัว 

ดีชั่วอยูที่ไหนไมคํานึง อยากทําอะไรทําตามความชอบใจ มนัก็เหมือนหมาละซี
อยางน้ัน ไมเหมือนมนุษย มนุษยตองมีขอบเขตมีเหตุมีผล พระตองมธีรรมมีวินัย มี
กําหนดกฎเกณฑ เคลื่อนไหวไปมาหลักธรรมหลักวินัยติดตวัๆ นั่นเรียกวาพระ แตนี้มี
พระที่ไหน มีแตหัวโลนๆ เอาผาคลุมเขาไป อาศัยผาเหลืองไปบิณฑบาตชาวบานเขามา
กินๆ กินแลวนอนเหมือนหมู ไมสนใจกบัเรื่องศีลเร่ืองธรรม 

เขานั่งวงไหนกัน เราก็เปนตัวหนึ่งเหมือนกันเรื่องกองกิเลส มันหากอดไมได 
เวลามีการมีงานเราจะเขาไปนั่ง นั่งจุดนี้แลวนั่งจุดนั้นๆ คุยกันเรื่องอะไรพระเรา มี
ตั้งแตเร่ืองเลอะๆ เทอะๆ เร่ืองสวมเรื่องถาน เร่ืองอรรถเรื่องธรรมไมม ี อยูในวงพระ
นั่นแหละมันนาสลดสังเวชนะ เร่ืองอรรถเรื่องธรรมไมมีในพระจะมีในผูใด ถาลงพระไม
มีอรรถมีธรรมมีวินัยแลวเลอะไปหมด สําหรับวัดนี้ไมไดนะ ถาไดเจอแสลงตาแลวไล
ออกทันทีไมใหอยู มันเลอะเทอะมาหมดแลว เอาละใหพร 

หลังจังหัน 
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สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๓ พฤศจิกา ทองคําที่หลอมแลวได ๓๓๗ กิโล ๕ 
บาท เปน ๒๗ แทงๆ หนึ่ง ๑๒ กิโลคร่ึง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๘ กิโล ๒๑ บาท ๙๐ 
สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๓๔๕ กิโล ๕๔ บาท ๗๙ 
สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบแลวเขาดวยกันก็เปนทองคํา ๓๘๓ กิโล ๒๑ บาท 
๙๐ สตางค ทองคําสวนใหญ ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง อันนี้เปนประเภทน้ําไหลซึมให
ติดตามกันไปเรื่อยๆ ไมใหขาดทีเดียว จึงแยกใหเปนประเภทน้ําไหลซึม ก็มาเรื่อยๆ 
วันละบาทสองบาทมาเรื่อย มันกม็ากขึ้น ตัง้ ๓๐๐ กวาแลวนี่ ๓๘๓ กิโล ๒๑ บาท ๙๐ 
สตางค 

เทศนก็รูสึกวากวางขวางมาก ที่วาชวยชาติ เอา จะนําพี่นองทั้งหลายชวยชาติ คน
จะตองมองทางดานวัตถุมาก แตเรามองทางดานธรรมะ คราวนี้เปนคราวที่ธรรมะจะได
ออกกระจายไปกับวัตถุ คือสมบัติเงนิทองที่เขาสูคลังหลวงมีทองคําเปนตน ทีนี้ธรรมะ
ไปที่ไหนก็เทศนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทุกวันนี้ ตัง้แต พ.ศ.๒๕๔๑ มาถึง ๒๕๔๙ แลว 
เปน ๘ ปที่ธรรมะออก ออกตลอดเลย 

ธรรมะออกนี้ออกดวยความแนใจเสียดวย ไมไดออกที่เราไปอานตามตํารับตํารา
แลวก็มาเทศนาวาการ ทั้งๆ ที่เจาของก็ไมแนใจ ตําราวายังไงก็อานไปตามตํารา แตนี้
ยอนปบเลย เทศนตามหลักความจริง พระพุทธเจาเทศนตามหลักความจริง สอนโลก
ตามหลักความจริงที่ทรงปฏิบัติ ไดรูเห็นขึ้นจนไดตรัสรูเปนศาสดาเอกของโลกจากการ
ปฏิบัติ บรรดาสาวกทั้งหลายที่เปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ลวนแลวแตออกจาก
ภาคปฏิบัติ ธรรมในหัวใจออกกระจายไมมีส้ินสุด ธรรมในตํารับตําราหมดได เพราะ
เจาของไมสามารถที่จะอานไปทั่วถึง แตธรรมะภายในใจนี้ออกไดตลอด มีอะไรมา
สัมผัสพับออกทันทีๆ  

นี่พูดจริงๆ ไมไดคุย แตกอนเราก็ไมเคยคิด ก็เคยเลาใหพี่นองทัง้หลายฟงแลว 
เอามาเปนตัวอยางก็ไดคนๆ เดียวกัน ไปบานหนองแวง แตกอนเขายังไมไดตั้งบาน เขา
มาทําไรทํานาอยูที่นั่น เขานิมนตไปเทศนหนาเขาจะขนขาวขึ้นยุงขึ้นฉางเขา เขานิมนต
พระไปทําบุญลานขาวเขา เราก็ไดไปเปนหัวหนาหมูเพื่อน ไดพรรษาหนึ่งเราเปน
หัวหนาไป เวลาไปเทศนคิดอะไรกไ็มไดเลยจะทําไง กลืนขนมนางเล็ดครึ่งแผนไมลงมนั
จะตาย จะเอาอะไรมาเทศนใหเขาฟงๆ 

คือมีหนังสือเทศนพกติดไปเลมหนึ่ง ไปที่ไหนก็เทศนอันนี้ผานไปได วันนั้นพอ
เทศนจบแลวเขายกขบวนมาหลายบาน วาพระทานเทศนจบแลวเหรอๆ แลวมีอีตาหนึ่ง 
เดี๋ยวนี้เรายังใหคนตามหาอยูมันไปไหน เอามาฆาเสียวะมันโมโห ไอนี้ละมันพูด เทศน
จบแลวก็จะยากอะไร ใหทานฉันเพลเสียกอนเทศนเมื่อไรก็ได กไ็ดซิมันไมไดเทศน ผู
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เทศนมันจะตาย นี่ละคับในหัวอก นี่เปนอันดับหนึ่งในชีวิตของพระ เราก็ไมลืม เปน
อยางน้ันละ ก็ไดพูดใหฟง ที่วา จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคต ิปาฏิกงฺขา เวลาแปลออกวา 
เมื่อจิตเศราหมองแลวทคุติเปนที่หวังได นี่ภาษติหนึ่ง แตเราเทศนภาษิตเดียว อกี
ภาษิตหนึ่ง จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา ถาจิตผองใสแลวสุคติเปนที่หวังได นั่น
ละทุกขที่สุดเลย คับหัวอกเราก็ไมลืม ชีวิตของพระมีคราวนั้นที่ทุกขมากทีสุ่ด 

ทุกวันนี้ผานไปนั้น บอกสูอยามาผานหนากูนะ บานนี้บานหนองแวงมาตั้งใหม 
มันผานอยูตรงที่กูเทศนนี่นะ กูยังเคียดแคนโมโหโทโสยังไมหาย สูอยามาผาน พวกเปด
พวกไกผูคนเด็กเล็กเด็กนอยผูเฒาผูแกกูฆาไดหมดนะ กูยังไมหายนะความโมโหกู นั่น
เอามาผูกเปนกลอนตลกไปไดเลย บานนี่ละ นั่นละเวลาเทศน ทีนี้จากน้ันมาแลวเปน
ยังไงทานทั้งหลายฟงซิ เทศนทั่วประเทศไทย นี่เพราะอะไร เวลาปฏิบัติๆ ธรรมคอย
เกิดๆ เกิดอะไรขึ้นมาเปนสมบัติของเราๆ ทั้งหมด 

เกิดจากความจํานี้เปนแตความจําไมใชสมบัติของตนนะ เราเรียนไปที่ไหนจําได
เทาไรๆ ไมใชสมบัติของเรา หลงลืมไปไดๆ เกิดจากภาคปฏิบัติไมมีหลงมีลืมบรรจุไว
ในหัวใจ เกิดอะไรเปนสมบัติของเจาของตลอดไปเลย จนกระทั่งถงึปจจบุันนี้เทศนนี้ให
พี่นองทัง้หลายฟงทั่วประเทศไทยไดยนิหรือไมละ ไปที่ไหนปบออกแลวทางวิทยุ ออก
วิทยุแลว เปนยังไงไปมาจากไหน พระพุทธเจาทานหามาจากไหนตรัสรูธรรมขึ้นมาสอน
โลกสามโลกธาตุ สาวกทั้งหลายทานก็เหมือนกัน ธรรมอันเดียวกัน หัวใจกับธรรมเปน
ส่ิงคูควรตอกันแลวทําไมจะเปนไปไมไดวะ 

นี่ละที่เราเทศนสอนโลก เราไมไดคดิวาจะเอาอะไรมาเทศนๆ ไมไดคิด อะไร
สัมผัสพับมันจะออกรับกันทันทีๆ เลย นอกจากกําลังวังชาธาตุขันธนี้ซึ่งเปนเครื่องมือ
ของการเทศนมันไดแคไหนมันก็ไปแคนั้น อยางทุกวันนี้เทศนดูไมถงึชัว่โมงนะ แต
กอนทีก่ําลังนําพี่นองอยูเทศนไดชั่วโมง ที่สูงสุดไปเทศนที่อําเภอสูงเนิน ไดชั่วโมง ๒๙ 
นาที จบ เทศนในสนามหลวงก็เพียงชั่วโมง ๒๓ นาที นั่นก็ไดชั่วโมงกวา จบ เดี๋ยวนี้
ไมไดนะ เพยีงถึงขั้น ๔๐ นาทีตะเกียกตะกายแลว นี่ละกําลังคือธาตุขันธเครื่องมือมันไม
อํานวยเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

เทศนของเราเลยกระจายไปทั่วประเทศไทย แลวดวยความตายใจดวยแนใจดวย
นะวาเทศนนี้ไมผิด เพราะถอดออกมาจากหัวใจจากการปฏิบัติจรงิๆ ดวย เราจึงกลา
พูดละซิ เวลามันคับมันแคนมันจะตาย ฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผนก็กลืนไมลงก็พูดใหฟง 
จนจะฆาคนแถวบานหนองแวงจน ทุกวันนี้ความเคียดแคนยังไมหายก็ไดเลาใหฟง หมู 
หมา เปด ไกผานไปไมได สูอยาผานนะกูยังโกรธยังแคนยังไมหายนะ นั่นก็ไดเลาใหฟง 
ทีนี้เวลามันออกเทศนดงัที่ทานทั้งหลายฟงน่ีละ ไมไดคุย ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน
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แลวมันเปนไปหมดเลย จาไปหมดเลย สมควรที่จะเทศนหนักเบามากนอยเพียงไรมันก็
ออกรับกันๆ ถาสมควรที่จะพุงเลยไมตองบอก ธรรมะอันใดที่เขามาสัมผัสกันซึ่งควรจะ
พุงเลยไปเลยออกเลยทนัทีๆ สวนมากเปนธรรมะขั้นสูง แกงหมอเล็กแกงหมอจิ๋ว อนันี้
ออกอยางรวดเร็วและรุนแรงดวยดุเดือดดวย นั่น ออกจากหัวใจนี้ละ นี่ละการปฏิบัติ
ธรรม 

พุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพานสมบูรณแบบ ขอใหนําไปปฏิบัติเถอะ 
สดๆ รอนๆ อยาใหกิเลสมันมาเหยียบย่ําทําลายศาสนาแหลกไปหมด ศาสนาหมด
มรรคหมดผล ทําบุญไมไดบุญ ทําบาปไมไดบาป สวรรคนิพพานไมมี นั่นเห็นไหมกิเลส
มันเหยียบ พระพุทธเจาจอมปราชญแทๆ สอนโลก เปนผูส้ินกิเลสดวยสอนโลก สอน
ตามหลักความจริงที่มีอยูยังไงสอนตามนั้น กิเลสตัวสกปรกมอมแมมตัวสวมตัวถานมัน
ไปเที่ยวลบหมดวาบาปไมมีบุญไมม ี นรกไมมีสวรรคไมมี มรรคผลนิพพานไมมเีห็น
ไหม 

แลวโลกเชื่อไปตามมันกง็อมแงมอยูเดี๋ยวนี้ ใครวิเศษวิโสบางวะเชื่อตามกิเลส 
ไมเห็นมีใครวิเศษวิโส พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายเลิศขนาดไหน นั่นละเชื่อธรรมปฏิบัติ
ตามธรรมรูธรรมเห็นธรรม ทานสอนโลกดวยความเปนธรรมทุกอยางไมผิดไมเพี้ยน 
เอา ใครปฏิบัติธรรมใหรูอีกซิ ก็แบบเดียวกันอีกละ ที่จะตองพูดออกมาไมมีคําวาสะทก
สะทาน ก็มันจาอยูในหัวใจจะเอาอะไรมาจนตรอกจนมุม มันไมไดไปหาลูบคลําใน
คมัภีรนั้นคัมภีรนี่นะ คัมภีรในหัวอก พระพทุธเจาตรัสรูคัมภีรในคือหัวใจ สาวก
ทั้งหลายตรัสรูคัมภีรในคือหัวใจ นั่นละทานนํามาสอนโลกจากคัมภีรใน 

ปฏิบัติไปเมือ่มันเปนอยางเดียวกันแลวก็สดๆ รอนๆ อยางเดียวกัน ธรรมอยาง
เดียวกันกิเลสอยางเดียวกันพูดไดแบบเดียวกันจะผิดอะไร จึงวาพุทธศาสนาคือตลาด
แหงมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ บาปมบีุญมีสดๆ รอนๆ ตลอด ใครกลา เอา ตาย 
จม ใครกลาไปเหยียบธรรมพระพุทธเจาที่สอนไวอยางแนนอน เรียกวาสวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบแลว จม ไมมีคําวาเจริญ ใครกลาไปเหยียบอรรถเหยียบธรรม เอา ลอง
ดูซินะ จมทั้งนั้นละ ผูใดยอมรับกราบไหวบูชาธรรมเจริญๆ ตลอดๆ จนหายสงสัย 

การปฏิบัติธรรมถึงขั้นเต็มที่แลวหายสงสัยเหมือนกันหมด เวลามันสงสัยอะไร
สงสัยหมด เพราะกิเลสพาใหสงสัย พาใหมัวหมองมืดตือ้ เดนิไปทางไหนมีแตขวากแต
หนาม ตกหลุมตกบอไปเรื่อยๆ กิเลสพาไปพาตกหลุมตกบอ เวลาธรรมไดเกิดขึ้นใน
หัวใจนี้จาๆ จาน้ีมันรูไปหมดเลยจะใหวาไง จะไปตกหลุมไหนละก็เมื่อมันเห็นอยูรูอยูวา
เปนหลุมเปนบอจะไปตกหาอะไร นั่นละจอมปราชญทานรูธรรมเห็นธรรมทานรูอยาง
นั้น ทานจึงสอนโลกไดเต็มเม็ดเต็มหนวยละซิ พวกเรามางุมงามตวมเตีย้มๆ โออาฟูฟา



 ๕

ไปตามกิเลส มันเปนบากันทั้งหมดละเดี๋ยวนี้ เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธแทๆ มันกําลัง
เปนเมืองบาเหอกับกิเลส พูดแลวมันสลดสังเวชนะ 

เราไมไดพูดดูถูกโลก เราเกิดมากับโลกดวยกัน เวลากิเลสเหยียบหัวก็เหยียบ
เหมือนกัน ภาวนาอยูบนภูเขาน้ําตารวงอยูบนภูเขาเราลืมเมื่อไรเคยมาเลาใหพี่นอง
ทั้งหลายฟง เอาจนกระทั่งถงึอุทานภายใน ฟดกันกับกิเลส ตั้งสติไมอยูๆ ตั้งปบลม
ปบๆๆ พรอมกันกับการตั้ง ไมใชตัง้อยู ตัง้ลม เราก็ไดพูดถึงขนาดน้ําตารวงบนภูเขา 
โห มันเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาจนขนาดที่วานํ้าตารวง เอาละยังไงมงึตองพังวันหนึ่ง  
ใหกูถอยกูไมถอย นี่เคยีดแคนใหกิเลสซึ่งเปนภัยตอตัวเองเปนธรรม ถาเคียดแคนใหผู
หนึ่งผูใดหรือสัตวตัวใดเปนกิเลสทั้งนั้น เมื่อเคียดแคนใหกิเลสซึ่งเปนภัยตอตนเองเปน
ธรรม 

นี่ก็ไดอุบายวิธีการมาตั้งแตน้ําตารวงบนภูเขาเราไมลืมนะ เอาละยังไงมึงตองพัง
วันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น ลงไปหาทานทานให
อุบายแนะนําส่ังสอน ไปอีกฟดอกีหงายหมามาอีกสูกิเลสไมได หลายครั้งหลายหนก็ซัด
กิเลสก็ลมหงายใหเห็น เหอ มันก็มีทองเหมือนกนัหรือนกึวามีทองแตกูลมหงายใหมึงดู 
นี้มึงก็มทีองเหมือนกันหรือ ทีนี้ก็เลยมีกําลังใจฟดกันเลย กิเลสหงายทองๆ ฟาดกิเลส
ขาดสะบั้นไปจากหัวใจจาขึ้นมาแลวเปนยังไง นี่ละสอนธรรมทุกวันนี้สอนดวยจาใน
หัวใจนะ ไมไดเอาอะไรมาโมมาอวดทานทั้งหลาย สอนดวยความเมตตานะ 

จะเอาอะไรมาอวด อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรม ความอวดเหลานั้นมันเปนของเลว
ทั้งนั้นนี่นะ ธรรมเลิศขนาดไหน นี่ละปฏิบัติไปเมื่อถงึขั้นหายสงสัยหายจริงๆ จากการ
ปฏิบัติ พระพุทธเจามีกีพ่ระองคๆ เปนยังไงธรรมเปนยังไง พระพุทธเจาเปนยังไง มนั
จาขึ้นแลวมันอยูทามกลางพระพุทธเจา อยูทามกลางธรรมทั้งหลายในหัวใจเราเอง 
เหมือนอยางเราอยูในทามกลางมหาสมุทร มองไปที่ไหนกม็หาสมุทร เราอยูทามกลาง
มหาสมุทรแลวสงสัยมหาสมุทรที่ไหน นี่ใจเวลามันจาขึ้นแลวอยูในทามกลางแหงธรรม 
ธรรมชาติที่เลิศเลอ มองไปที่ไหนมันกม็ีธรรมชาติที่เลิศเลอสงสัยอะไร ธรรม
พระพุทธเจาสดๆ รอนๆ สูญไปไหนหายไปไหน มีแตกิเลสมันหลอก อยาพากันให
กิเลสหลอกมันจะจมกันหมดเดี๋ยวนี้นะ พากันจําเอา โอ เหนื่อย พูดไปพูดมาก็เหนื่อย 
พอเทานั้นละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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