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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๑ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ธรรมกระต�ก

ว�นท� � ๑๒ ก�นยา ไปว�ดอร�ญญบรรพต ว�นท�� ๑๓ มาว�ดบ�านจ�ก น��เด�อนก�นยา
ส,วนเด�อนส�งหา ว�นท� � ๓๑ ไปราชภ�ฏ ร/ �ส0กว,าห,างอย/, ต� 1งแต,เราเทศน�ช,วยชาต�มาแล�ว
พ�กๆ ตอนช,วยชาต�ไม,ม�เวลาเลย เทศน�ต�ดเทศน�ต,อเทศน�ไม,หย ดไม,ถอยเป6นเวลา ๗ ป8
ฟ:งซ�น,ะเทศน� ไปท��ไหนก=เทศน�ๆ เร�ยกว,าท��วประเทศไทย เทศน�ซ1>าๆ ซากๆ อย/,ในท��เก,า
อ�นเก,า เฉพาะกร งเทพน�1ด�วยแล�วไม,ใช,เล,น ท��ใหญ,ๆ เท,าไรย��งเทศน�ซ1>าๆ ซากๆ เช,น
จ ฬาฯ ก=ต�1งสามหน ศ�ร�ราชด/เหม�อนสาม แต,ก,อนก=เทศน�อย/,แล�วศ�ร�ราชนะ ต�1งแต,ย�งไม,ม�
งานช,วยชาต�ก=เทศน�อย/,แล�ว รามาฯ หนหน0�งหร�อไง วช�ระฯก=สองหน โรงพยาบาลใหญ,
เทศน�ท�1งน�1น ก=มาเบาเอาตอนท��หย ดช,วยชาต�น�� เทศน�ก=ค,อยเบาลงๆ

แต,ประจ>าว�นไม,ได�เบานะ น��งอย/,น�1เบาเม��อไร น��ก=ออกท��วประเทศ ส,วนมากตอน
เช�าม�กจะเทศน�สะเปะสะปะ ว,าอะไรว,าไป ว,าแล�วไปเลย แต,ตอนค� >า เช,นอย,างไป
กร งเทพน�1ตอนค�>าเทศน�เป6นจร�งเป6นจ�ง ไปกร งเทพพ�กสวนแสงธรรม ตอนเช�าก=พ/ดแบบ
สะเปะสะปะอย,างน� 1ละ พอตอนค�>ามาคนแน,นหมดเลย ก ฏ�น� 1ไม,ม�ความหมาย ถนน
กว�างๆ น�1เต=มหมด แล�วก=ม�ล>าโพงต�ดได�ย�นท��วถ0ง  อ�นน�1เป6นเทศน�จร�งจ�ง เช,นอย,างไป
กร งเทพคราวท��แล�วน�1 ๒๐ ว�น เทศน�ท กค�น ๒๐ ค�น แล�วตอนเช�าม�ประจ>าๆ  แต,ตอน
เช�าเอาแน,ไม,ได� เทศน�แบบสะเปะสะปะๆ อย,างท��พ/ดอย/,น��ละ ระยะน�1อ ดรก=ม�อย/,สองสาม
แห,ง ว�ดอร�ญญบรรพต ราชภ�ฏ ว�ดบ�านจ�ก ระยะน�1ม�สาม

(ทองค>าซ0มซาบท��หลอมแล�วรวมท�1งส�1น ๑๓ แท,ง น1>าหน�ก ๑๖๒.๕ ก�โลกร�ม) น��
ละทองค>าประเภทน1>าไหลซ0มเรา ถ�าหากว,าไม,ม�ประเภทน1>าไหลซ0มแล�วอ�นน�1จะไม,ม�เลย
ก=จะม�เฉพาะ ๑๑ ต�น ๓๗ ก�โลคร0�งท��มอบเข�าคล�งหลวงเร�ยบร�อยแล�ว ก=ม�เท,าน�1น ถ�าเป6น
ส�ตว�ก=ประเภทหางก ด ทองค>าเราก=เป6นทองค>าหางด�วน ท�น� 1เลยไปต,อหางให�ยาวถ0ง
๑๖๒ ก�โลคร0�งแล�ว เหล�อทองค>าย�งไม,หลอมอ�ก ๓๑ บาท ๘๘ สตางค� รวมทองค>าท��
หลอมแล�วและย�งไม,ได�หลอมเป6นทองค>าหน�ก ๑๖๒ ก�โล ๖๔ บาท ๗๗ สตางค� กร ณา
ทราบไว� พวกเราจะได�ต,อหางทองค>าเราเข�าไปให�สง,างาม ทองค>าเราอย/,ในคล�งหลวง
เวลาน�1เป6นทองค>าหางด�วน ให�ต,อหางให�ทองค>า

เราจะพยายามต,อทองค>าของเรา เพราะเราไปเห=นเองไปด/เอง ผ/�มาน�มนต�เรา
เป6นห�วหน�าคล�งหลวง ว�นน�1นเป6นว�นท� �เราไปมอบทองค>าเป6นคร�1งแรก ทองค>าไม,ใช,
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น�อยๆ นะคร�1งแรก ดอลลาร�ก=เยอะ พอเสร=จป:Hบเท,าน�1นก=น�มนต�เราเข�าไปด/ทองค>าใน
คล�งหลวงเลย พอเข�าไปก=บอกว,า สถานท��น��ม�ผ/�ท��ได�มาพบมาเห=นเพ�ยงสองท,านเท,าน�1น
ใครบ�างล,ะ เอา ว,าซ� ม�สมเด=จพระเทพฯ หน0�ง แล�วก=หลวงตา น��นเห=นไหมล,ะ นอกน�1น
ใครไปเห=นเม� �อไร คนท� 1งประเทศเห=นท� �ไหน เราก=ไปด/อย,างพ�ถ�พ�ถ�นด/ละเอ�ยดลออ
เพราะเราทราบความม ,งหมายแล�วท��น�มนต�เราไป ก=ค�อทองค>าท��เรามามอบน�1เป6นส��อ
ส>าค�ญท��จะส�บเน��องเข�ามาหาคล�งหลวง เวลาไปด/แล�วจ�ตใจหายว/บเลยนะ สะเท�อนใจ
มากท�เด�ยว เพราะฉะน�1นเวลาออกมาถ0งแผดอย,างหน�กเท�ยว

พอออกมาแล�วทองค>าน�1เปร�1ยงๆ เลย มองเห=นหน�าคนไม,ได� เขาเห=นหน�าเราแต,
ก,อนเขาเป6นส�ร�มงคลอยากกราบอยากไหว� ท�น�1พอเป6นห�วหน�าหาทองค>าเข�าคล�งหลวง
แล�วใครมองเห=นเราไม,ได� ว��งเข�าป�าหมดเลย ไม,ง�1นคว�าได�อะไรเอาเลย จะเอาทองค>า
เข�าใจไหม คว�าม�บๆ เลย น��นเห=นไหม จ0งได�ทองค>ามา ๑๑ ต�น ๓๗ ก�โลคร0�ง หาได�เม��อ
ไรเม�องไทยเรา ก=มาได�คราวช,วยชาต�ท��ก>าล�งจะล,มจมน��นเอง น�1ให�เห=นโทษเส�ยนะพ��น�อง
ท�1งหลาย ชาต�ไทยของเราจะล,มจม เฉพาะอย,างย��งท��เด,นช�ดท��ส ดก=ป8 ๒๕๔๐ โศกเศร�า
เหงาหงอยไปหมดท��วประเทศไทย มองด/รถตามถนนหนทางท��เก��ยวก�บการก,อการสร�าง
รถบรรท กไม,ค,อยม�ๆ เราน��งรถผ,านไปตามถนน ก=ย��งว�ตกมาก

น��ละโทษแห,งใจต�>าทรามเห=นไหม จ�ตใจต�>าทราม ว�ตถ ส��งของเง�นทองและคนท�1ง
ประเทศจะจมไปด�วยก�นหมด เพราะอ>านาจแห,งจ�ตใจต�>า จ�ตใจต�>าไม,ร/�จ�กประมาณน��นซ�
ฟ JงเฟJอเห,อเห�ม การอย/,การก�นการใช�การสอยท กส��งท กอย,างแบบฟ JงเฟJอเห,อเห�ม ซ0�ง
เป6นแบบส�งหารสมบ�ต�ต�วเองๆ ท�1งประเทศน��นแหละ แล�วก=จะจมให�เห=นต,อหน�าต,อตา
ท�น�1ก=มาฟKLนข01น เช,นอย,างช,วยชาต�ค�อด�านว�ตถ  ก=ต�องฟKLนทางด�านจ�ตใจ ไม,ฟKLนทางด�าน
จ�ตใจไม,ข01น อะไรก=ไม,ข01น ถ�าฟKLนทางด�านจ�ตใจข01น น��ก=ข01นโดยล>าด�บล>าดาแล�วเห=นไหมล,ะ
เวลาน�1จ�ตใจของประชาชนก=ได�ส�มผ�สส�มพ�นธ�ก�บธรรมเข�ามาโดยล>าด�บ แต,ก,อนม�แต,
ว�ตถ ๆ พอมาช,วยชาต� ใครก=มองว�ตถ เป6นอ�นด�บหน0�งร/�ก�นท��วโลก แต,นามธรรมค�อธรรม
ท��จะเข�าส/,ใจของโลกน��เขาไม,ได�ค�ดนะ

เราค�ดพร�อมแล�วต�1งแต,จะน>าช,วยชาต� เออ คราวน�1เป6นคราวท��จะฟKLนฟ/จ�ตใจของ
พ��น�องชาวไทยเราซ0�งเป6นล/กชาวพ ทธ แต,จ�ตใจต�>าทรามมากจะพาชาต�ให�ล,มจม จะได�พา
ฟKLนข01นมาในคราวน�1 จากน�1นไปก=เทศน� เห=นไหมล,ะ เทศน�เร� �อยๆ ฟKLนฟ/จ�ตใจนะการ
เทศน�น�� ว�ตถ ฟKLนฟ/ทางหยาบๆ แต,ฟKLนฟ/จ�ตใจซ0�งเป6นต�วส>าค�ญท��จะให�ชาต� ศาสนา พระ
มหากษ�ตร�ย� จมหร�อเจร�ญอย/,ท��จ�ตใจประชาชน เราจ0งหม นเข�าไปตรงน�1น ไปเทศนาว,า
การ จนกระท��งท กว�นน�1ว�ตถ ก=เร�ยกว,าหย ดไปแล�วท��ช,วยชาต� ก=ม�น�ดๆ หน,อยๆ อย,างน�1ละ
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แต,ทางด�านธรรมะย��งบานปลายนะท กว�นน�1 เอาเทศน�ในท��ต,างๆ มาออกทางว�ทย ท� �วๆ
ไปเลย

ม�หน>าซ1>าคร/บาอาจารย�ท�1งหลายซ0�งเป6นฝ�ายกรรมฐาน ท��ปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�ชอบ ก=
หน นก�นเข�ามาๆ ในว�ทย น��นะ เราเป6นต�นเหต ว�ทย ท� �จะออกมาน��นะ แล�วบรรดาคร/บา
อาจารย�ท� 1งหลายท��เคารพบ/ชา พ/ดให�ม�นช�ดๆ เทศน�ของท,านก=ออกมาๆ กระจายไป
หมด น��เห=นไหมเร��องอรรถเร��องธรรมไปท��ไหนค,อยร/�เน�1อร/�ต�วข01นบ�าง นอกจากพวกเปรต
พวกผ�พวกย�กษ�พวกมาร พวกส�งหาร ชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�เท,าน�1น พวกน�1ม�นจะ
ไม,ฟ:งใคร ม�อ>านาจมากเท,าไรเป6นอ>านาจย�กษ� อ>านาจผ�ไปหมด ไม,ม�ค>าว,าอ>านาจธรรม
ให�โลกร,มเย=น จะม�แต,อ>านาจฟKนไฟเผาไหม�ชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�ท�1งน�1น

น��ละความไม,ม�ธรรม ความม�จ�ตใจต�>าทราม ขวางไปหมดท�1งชาต� ศาสนา พระ
มหากษ�ตร�ย� ถ/กเผาได�นะพวกน�1 ถ/กเผาจากไฟอ�นน�1ละ น� �ละความไม,ม�ธรรม ความ
ม�ธรรม..ฟKLนฟ/ ความไม,ม�ธรรมเผาไหม� จ>าเอานะท กคน ท กคนๆ อย/,ในน�1ม�ห�วใจท กคน
ค �มครองร�กษาอ�นด�บแรกก=ค�อสกลกายธาต ข�นธ�ของเรา ปกครองด/แลร�กษา บกพร,อง
ตรงไหนหาหย/กหายามาบ>าบ�ดร�กษา ตอนเช�าตอนเย=นตอนไหนม�อะไรๆ มาบ>าบ�ด
ร�กษา นอกจากน�1นปากของเม�องไทยเรา เอาเม�องไทยน�1ละไม,ต�องเอาอ��น ปากอ�นน�1ย ,ง
มากท��ส ด พวกท��ร�บภาระมากท��ส ดค�อเม�องไทยของเรา ร�บภาระมากอะไร ค�อก�นไม,หย ด
ไม,ถอย ไปน�1จ�Oบๆ แจPบๆ ท�1งก�นท�1งค ยท�1งโม� ปากไม,ว,าง น��ละปากส�งหาร

เวลาน� 1ธรรมก>าล�งกระจายออกท��วประเทศไทย ค>าว,าธรรมน�1พระพ ทธเจ�าท� 1ง
หลายน>ามาประกาศสอนโลกเป6นประจ>า เป6นแถวเป6นแนวมาต�1งก�ปต�1งก�ลปQ พระพ ทธ
เจ�าแต,ละพระองค�ๆ น�1นค�อผ/ �ทรงร�1อขนส�ตว�ท� 1งหลายให�พ�นจากท กข�โดยล>าด�บล>าดา
อย,างน�อยจากช��วให�เป6นคนด�มาเป6นล>าด�บ จนกระท��งป:จจ บ�นน�1ก=พระสมณโคดมของเรา
น��ละธรรม ธรรมกระจายไปท��ไหนหาความเด�อดร�อนไม,ม� ม�แต,ความช ,มเย=นๆ ธรรมไป
ท��ไหน น��ก=ธรรมก>าล�งออกทางว�ทย ท��วประเทศไทย ก=เป6นธรรมของพระพ ทธเจ�า หร�อ
ธรรมของธรรมชาต�น�1นเองออกเวลาน�1 ได�ย�นได�ฟ:งแล�วพาก�นสนใจปฏ�บ�ต�นะ

ธรรมเหล,าน�1ออกมาจากท,านท��เป6นจอมปราชญ�ๆ ท�1งน�1น พระพ ทธเจ�าเป6นจอม
ปราชญ� พระสงฆ�สาวกท�1งหลายจอมปราชญ�ๆ น>าธรรมเหล,าน�1มาสอนโลกเพ��อฟKLนเน�1อ
ฟKLนต�วข01นมา เวลาน�1โลกเราก>าล�งอย/,ในข�1นสลบไสลนะ ให�ก�เลสขย�1ขย>าต>าแหลกม�นจะต�ม
ย>าอย/,แล�ว แล�วธรรมไปร�1อฟKLนออกมา ไปลากออกมา ก�เลสม�นก>าล�งจะลากพ��น�องชาว
ไทยเราข01นเข�ยง ธรรมไปลากลงจากเข�ยง ม0งจะเอาไปไหนน��ล/กศ�ษย�ตถาคตม0งร/�ไหม ม0ง
น0กว,าอาหารว,างเหรอ น��ค�อธรรมกระต ก เข�าใจไหม แล�วก=ลากพ��น�องชาวไทยเราลงจาก
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เข�ยง จะถ/กก�เลสต�มย>า ต�มย>าด�วยความไม,ร/�จ�กประมาณ
ความไม,ร/�จ�กประมาณน�1ค�อก�เลส ม�นเป6นย�กษ�เป6นผ�ในต�วของเราน�1 แล�วกล�บมา

ส�งหารเราๆ คนน�1ส�งหารตน คนน�1นส�งหารตน ส ดท�ายคนท�1งประเทศส�งหารตนท�1งชาต�
ชาต�จมได� ศาสนาไม,ม�เหล�อ พระมหากษ�ตร�ย�ก=จมได� พาก�นจ>าเอา ฟKLนด�วยอรรถด�วย
ธรรม น��ธรรมท,านก>าล�งออก เวลาน�1ว�ทย ออกท��วประเทศไทยล,ะ ต�1งทางโน�นไปต�1งทางน�1
รวดเร=วมากนะว�ทย  ธรรมเหล,าน�1ไม,เคยเป6นข�าศ0กต,อผ/�ใดในโลก ต�1งก�ปต�1งก�ลปQมาแล�ว
เป6นส�ร�มงคลตลอดมา ขอให�พาก�นน>ามาเท�ดท/นจ�ตใจของเราท��ก>าล�งต�>าทรามให�ส/งข01น
โดยล>าด�บ คนเรามองด/หน�าก�นจะย� 1มแย�มแจ,มใสไม,เป6นย�กษ�เป6นมาร ระว�งก�นจน
เหม�อนก�บเส�อก�บผ�เจอก�น ระว�งก�นตลอด

มน ษย�เราเม��อม�ศ�ลม�ธรรมด�วยก�นแล�วเป6นญาต�ก�นได�หมดเลย ไม,ต�องถามถ0ง
ชาต�ช�1นวรรณะ จ�ตใจเป6นเคร��องว�ดความด�ช��ว และสม�ครสมานก�นได�ด�วยธรรม จ�ตใจม�
ธรรมแล�วเข�าก�นได�สน�ทเลย สน�ทจร�งๆ คนม�ธรรม อย/,ท��ไหนม�ธรรม ด�งท��ท,านแสดงไว�
ในต>าราก=ม� พระอรห�นต�ท,าน พระป:จเจกพ ทธเจ�าท,าน ท,านอย/,ก�นส��ร�อยห�าร�อยองค� ไม,
เคยปรากฏว,า พระป:จเจกพ ทธเจ�าเหล,าน�1 พระอรห�นต�จ>านวนหลายๆ ร�อยอย/,ด�วยก�น
ท,านทะเลาะก�นไม,เคยม� ประหน0�งว,าเป6นอว�ยวะเด�ยวก�น ถ0งจะใหญ,โตขนาดไหนก=เป6น
อว�ยวะเด�ยวก�น แล�วก=ตายใจก�นได�ท�1งน�1น

น��นละธรรมไปท��ไหนตายใจได�เลย มาอย/,ต�วของเราเราก=ตายใจได� ว�นน�1เราสร�าง
แต,ความด�งาม ความช��วเราไม,สร�าง ความช��วเป6นส��งท��ก,อกวน เป6นฟKนเป6นไฟเผาไหม�เรา
เราไม,สร�าง เราสร�างแต,ความด�งามจ�ตใจก=อบอ ,น ให�เข�าใจนะ เอาละว�นน�1พ/ดเพ�ยงเท,าน�1
ละ ไม,พ/ดมาก

ดร.ร	ตนา   หลวงพ,อเจ�าค,ะ กราบเร�ยนเร��องสถาน�ว�ทย เส�ยงธรรมท�� จ�งหว�ด
พ�ทล ง ก�บ จ�งหว�ดนราธ�วาส เจ�าค,ะ ท� �จ�งหว�ดพ�ทล ง สถาน�ต� 1งท� � ว�ดอ ท�ยธรรมาราม
ต>าบลนาโหนด อ>าเภอเม�อง จ�งหว�ดพ�ทล ง ออกอากาศได�ต�1งแต,ว�นน�1เป6นต�นไป แต,ว,าจะ
ออกอากาศโดยเปRดเทปและ MP3 ไปพลางๆ ก,อน ก>าล�งรอจานดาวเท�ยมเสร=จก=จะถ,าย
ทอดสดจากบ�านตาดเลยเจ�าค,ะ แต,ว�นน�1ออกได�แล�วนะเจ�าคะ ส,วนจ�งหว�ดนราธ�วาสน�1น
จะต�1งท��ว�ดภ/เขาทอง อ>าเภอส ค�ร�น จ�งหว�ดนราธ�วาส ก>าล�งสร�างตอม,อจะเสร=จค,ะ แล�วก=
เอาห�องส,ง ซ0�งสร�างส>าเร=จเขาเร�ยกว,าคอนเทนเนอร�น,ะค,ะ แล�วก=ม�แอร�อย/,ข�างในเสร=จ
แล�วลากไปจากกร งเทพฯค,ะ ไปถ0งส ไหงโกลก แล�วก=ถ0งจะเอารถจากน��นต,อไปท��ว�ดภ/เขา
ทอง ตอนน�1ตอม,อเสร=จแล�ว พอต�1งเสาเสร=จ เสร=จแล�วก=เอาห�องไปวางแล�วก=ต�ดต�1งต,างๆ
แล�วก=คงจะออกได�ในไม,ช�าเจ�าค,ะ



5

ร�บฟ:งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ:งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร
FM 103.25 MHz


