
1

เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๕ ม�นาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๙

ไม�เลย ๓ ว
น
ก#อนจ�งห�น

พระมาใหม#มาเก#าผสมผเสก�นเร� �อยมา มาศ+กษาให�ต� -งใจศ+กษาจร.งๆ อย#า
เถลไถล ออกไปแล�วก4เอาช��อของคร6บาอาจารย�ไปอวดไปอ�าง ว#ามาจากคร6บอาจารย�องค�
น�-นองค�น�- ว�ดน�-นว�ดน�- แต#ต�วเหลวแหลกแหวกแนว อย#างน�-ใช�ไม#ได�นะ อย#างส7าน�กพ#อแม#
คร6จารย�ม��นก4เหม�อนก�น เอาพ#อแม#คร6จารย�ม��นละไปขายก.น มาส7าน�กหลวงตาบ�วน�-หลวง
ตาบ�วก4จะเป8นปลาเน#าไปขายก.นเร��อยๆ แหละ

ผ6�มาศ+กษาก�บคร6บาอาจารย�น�-ถ�าเป8นหล�กเป8นเกณฑ�ตามท��มาศ+กษาจร.งๆ จะไม#
น�อยนะพระท��ต�-งใจปฏ.บ�ต.ด�ปฏ.บ�ต.ชอบและทรงมรรคผลน.พพาน เพราะท#านผ6�เป8นเจ�า
ของส7าน�กหร�อเป8นผ6�ใหญ#ส#วนมากท#านทรงมรรคผลน.พพานเร�ยบร�อย อย#างหลวงป6�ม��น
หาท��ต�องต.ซ� น�-นแลพระอรห�นต�สม�ยป=จจ�บ�น แล�วก4คร6บาอาจารย�ท�-งหลายม�หลวงป6�ขาว
หลวงป6�ฝ= ?น หลวงป6�ค7าด� เหล#าน�-ม�แต#ท#านผ6�ทรงมรรคทรงผลเป8นเพชรน-7าหน+�งท�-งน� -น
ท#านศ+กษาจากคร6บาอาจารย�แล�วท#านก4ต�-งใจปฏ.บ�ต. เหล#าน�-เป8นล6กศ.ษย�หลวงป6�ม��นท�-งน�-น
ท��เป8นเพชรน-7าหน+�ง น��เราระบ�เพ�ยงเฉพาะไม#มากน�ก

มาต�-งใจศ+กษาก4ให�พาก�นเข�าอกเข�าใจ ผมท��แนะน7าส��งสอนหม6#เพ��อนม�มรรคม�ผล
หร�อไม# เอาไปพ.จารณาซ.น#ะ ประกาศมาได� ๕๖ ปBน�-แล�วมรรคผลหร�อไม#มรรคผล ต�-งแต#
ปฏ.ปทาการด7าเน.นมาจะถ+งข�-นสลบไสลๆ ต.ดต#อเร��อยมา น��นละถ+งได�ธรรมประเภทน�-มา
ได�มาด�วยความจร.งความจ�งท�กอย#างไม#ได�เหลาะแหละ เวลามาสอนหม6#เพ��อนก4ไม#ได�
สอนอย#างเหลาะแหละล6บๆ คล7าๆ ไม#ม� ไม#ว#าธรรมข�-นใดออกจากห�วใจล�วนๆ ท��ทรงไว�
แล�วท�-งหมด สอนอย#างเต4มเม4ดเต4มหน#วย ถ�าผ6�ต�-งใจปฏ.บ�ต.จะได�เต4มเม4ดเต4มหน#วยไม#
สงส�ย นอกจากมาเหลาะๆ แหละๆ ฟ=งไปอย#างน�-น คร�-นออกไปเหลวไหลๆ

ล6กศ.ษย�หลวงตาบ�วน��ไปประกาศขายก.นอย6#เยอะนะ มาจากส7าน�กหลวงตาบ�ว
ส7าค�ญมากนะ หลวงตาบ�วไม#เป8นท#าอะไรแหละ ไอ�ล6กศ.ษย�ม�นเก#งกว#าคร6 ไปจากส7าน�ก
หลวงตาบ�ว ก7าล�งฟEตมาเต4มเหน��ยว ใครอยากมาทดลองเคร��องก4มา ล6กศ.ษย�หลวงตาบ�ว
ม�นเก#งม�นม�กแหวกแนวอย6#นะ ม�นไปสอดทางโน�นแทรกทางน�- เราทราบมาเร��อยๆ เป8น
มาเร��อยๆ อย#างน�-นนะ น��ละม�นไปหาลองเคร��อง พวกน�-พวกลองเคร��อง ฟEตมาจากหลวง
ตาบ�วเต4มเหน��ยวแล�ว ใครอยากทดลองเคร��องเอ�ามา เป8นอย#างน�-นนะ พวกเหล#าน�-พวก
ไปหาทดลองเคร��อง
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ต�-งใจซ. สต.เป8นส7าค�ญ เอาๆ ลองด6ซ.องค�ไหนท��ต�-งสต.ต.ดแนบๆ  ๓ ว�นท#านท�-ง
หลายจะร6�ได�ช�ดเจนว#าจ.ตน�-ม�นผาดโผนโจนทะยานขนาดไหน เม��อสต.บ�งค�บม�นได�แล�วจะ
เห4นผลใน ๓ ว�น เอาจร.งนะ อย#าท7าเล#นๆ สต.เป8นพ�-นฐานส7าค�ญมากต�-งแต#ธรรมเบ�-อง
ต�นจนกระท��งถ+งท��ส�ดว.ม�ตต.พระน.พพาน พ�นจากสต.ไปไม#ได� ก.เลสไม#เก.ดลงสต.ได�ครอบ
อย6#แล�วเก.ดไม#ได� ม�นจะหนาแน#นขนาดไหนเท#าภ6เขาก4ตามม�นก4อย6#ใต�สต. สต.บ�บบ�งค�บ
เอาไว� พอสต.เผลอพ�บม�นออกแล�ว ส�งขารต�วปร�งปร�งมาจากอว.ชชา

ท#านว#า อวช�ชาปจ�จยา สง�ขารา อว.ชชาหน�นออกมาให�เก.ดส�งขาร ม�แต#เร��องของ
ก.เลสท�-งน�-นๆ  เปEดเท#าไรม�นย.�งไปกว�านเอาฟIนเอาไฟมาเผาต�วเองน��นละส�งขาร ต�ว
ส7าค�ญมากค�อต�วส�งขาร ม�นปร�งม�นค.ดได�ท�กแง#ท�กม�ม เร��องจร.งไม#จร.งก4ตามถ�าลงส�งขาร
ได�ปร�งแล�วเช��อท�-งน�-น ถ�าไม#ใช#น�กปฏ.บ�ต.ไม#ร6�นะอย#างน�- เช��อม�นว�นย�งค�7า พวกน�-พวกเป8น
บ�าก�บส�งขารความค.ดความปร�งความคาดคะเนเดาโน�นเดาน�- ท��น��นจะด� ท��น��จะด� ม�แต#จะ
ด�ๆ เจ�าของช��วไม#ด6 ถ�าด6ต�วม�นช��วซ+�งอย6#ในจ.ตน�-ม�นจะหดต�วเข�ามาท�นท� ด6ด�วยสต.เป8น
อย#างน�-น

ท��สอนน��เป8นย�งไง ถ�าหากว#าท7าตามน�-นแล�วไม#เป8นท#า เราจะพาเด.นขบวนไปหา
พระพ�ทธเจ�าม�นเป8นย�งไง น��เราท7ามาแล�วไม#ได�เด.นขบวน ม�แต#หมอบกราบอย#างราบๆ
เลย ต�-งสต.ต.ด เอา ต�-งแต#ขณะต�-งป�Jบระฆ�งด�งเปKงสต.ไม#ให�ขาด พอเปKงก4น�กมวยต#อยก�น
สต.ต�-ง เอ�าม�นจะเป8นย�งไง ๓ ว�นจะร6� ไม#เลย ๓ ว�นแหละ จะร6�ความผาดโผนโจนทะยาน
แห#งกองฟIนกองไฟค�อก.เลสภายในใจท��ม�นแสดงออกไป ม�นออกไม#ได� อกจะแตกนะไม#
ใช#เล#น ม�นอยากค.ดอยากปร�งจนอกจะแตก สต.บ�งค�บไม#ให�ม�นออก ม�นออกช#องไหนบ�บ
เอาไว� ปEดเอาไว�ช#องน�-น ๓ ว�นจะได�เห4นผลๆ ว�นแรกเหม�อนอกจะแตก

ท��สอนมาเหล#าน�-ท7ามาหมดแล�ว ท�กส.�งท�กอย#างท7ามาหมดแล�ว ได�ผลแล�วๆ จ+ง
น7ามาสอนหม6#เพ��อน ควรจะเป8นท��ตายใจ ย+ดไว�เป8นหล�กเกณฑ�แล�วไปท7าให�จร.งจ�ง อย#า
ท7าเหลาะๆ แหละๆ เวลาน�-ศาสนาม�แต#ผ6�ปฏ.บ�ต.แบบเหลาะแหละท�-งน�-น ในคร�-งพ�ทธ
กาล สง�ฆ� สรณ� คจ�ฉาม ท��เป8นสรณะของพวกเราท#านไม#ใช#เหลาะแหละ พระพ�ทธเจ�า
สลบ ๓ หนเหลาะแหละไหม ธรรมปรากฏเด#นข+-นมาครอบโลกธาต� ท��ว#า ธม�ม� สรณ�
คจ�ฉาม น��เก.ดจากผ6�ไม#เหลาะแหละ สง�ฆ� สรณ� คจ�ฉาม ก4เหม�อนก�น พระสงฆ�สาวกท��
เป8นสรณะของพวกเราม�แต#ผ6�ท��เด4ดเด��ยวเฉ�ยบขาดก�บก.เลสท�-งน�-น ได�ช�ยชนะมาสอนพวก
เรา

พวกเราม�แต#ยกธงขาวๆ ไปท��ไหนเต4มไปด�วยธงขาว เข�าไปในก�ฏ.ก�ฏ�งของพระ
ในว�ดในวาม�แต#ธงขาวๆ ย.�งเข�าไปในคร�วธงขาวดาดาษเลย เกล��อนออกมาถ+งทางเด.น
น�-ม�ง ม�แต#ธงขาวยอมก.เลส หมอบราบก.เลส กราบก.เลส พวกน�-พวกธงขาว กราบก.เลส
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ท�-งน�-นๆ ท��มองไปเห4นก7าล�งต#อส6�ก�บก.เลสน�-ไม#ค#อยเห4น เห4นแต#หมอบราบๆ ธงขาวคล�ม
ห�วม�น รอแต#จะน.มนต�พระไป ก�สลา ธม�มา เท#าน�-นเอง โฮ� พ6ดเราสลดส�งเวชนะ

โลกท�-งหลายก7าล�งเด�อดร�อนเพราะอะไร เพราะม�แต#ธงขาวหมอบก�บก.เลส ว.�ง
ตามก.เลส พวกธงขาวท��วประเทศไทยเราในแดนแห#งชาวพ�ทธ น��ค�อพวกธงขาว ไม#เอา
ไหนนะก�บอรรถก�บธรรม ถ�าเป8นก.เลสแล�วจร.งจ�งมากท�เด�ยว เป8นก4เป8น ตายก4ตาย แข�ง
ห�กขาขาดช#างห�วม�น ขอให�ได�ไปก4เอา ว.�งไม#ได�ขาห�กก4คลานไปเลยตามก.เลสไม#ถอยพวก
น�- ว.�งตามก.เลสไม#ถอย จ7าให�ด�นะท��พ6ดเหล#าน�- เราพ6ดเล#นเม��อไร

เลอะเทอะมากท��ส�ดนะเม�องไทยเราเวลาน�- เอาธรรมจ�บซ. ท��พ6ดน�-เป8นย�งไงผ6�พ6ด
ผ6�พ6ดไม#เลอะเทอะ พ6ดจร.งๆ จ�าอย6#ในห�วใจน�� สอนได�เต4มเม4ดเต4มหน#วย ไม#ม�ค7าว#าสะ
ทกสะท�านก�บโลกใดในสามแดนโลกธาต�น�� ม�นครอบไปหมดแล�ว เอาธรรมมาสอน เล.ศ
เลอย.�งกว#าส.�งสกปรกโสมมขนาดไหน ท��โลกก7าล�งตะคร�บก�นอย6#น�-ม�แต#พวกส�วมพวกถาน
อะไรก4ด�ๆ  แล�วเอามาเผาก�นๆ 

น��เวลาน�-ก7าล�งจะเก.ดเร��องเก.ดราวข+-นในวงชาต.ไทยของเรา กร�งสยามน��นละ ด6ว#า
เป8นว�นน�-ละม�-ง จะยกพวกมาต#อยก�น ม�แต#พวกหมาก�ดก�นพวกน�- เอาธรรมเข�ามาน��นซ.
พอเอาธรรมเข�ามาน�-จะสงบหมด ไม#ม�ใครฉลาดย.�งกว#าคนเรา ย.�งพ�ทธศาสนาเป8นศาสนา
ของจอมปราชญ�ด�วยแล�ว เอามาปฏ.บ�ต. ม�นจะเก#งกล�าสามารถขนาดไหนก.เลสน��น#ะ ท��
ม�นเห#อม�นจะต#อยจะส6�ก�นน�- ใครก4ว#าใครด�ๆ น��นละหมาก7าล�งจะก�ดก�น อย6#ในกร�งสยาม
สนามหลวงน��นละส7าค�ญมาก

ให�ฟ=งก�นนะว�นน�- น�-เป8นธรรมสอนโลก ว�นน�-ด6ว#าจะออกไปต#อยก�น ต#อยแบบไหน
ม�นก4ม�แต#แบบก.เลส แบบหมาก�ดก�น ถ�าต#อยแบบธรรมตกลงก�นได� เหต�ผลม�อย6#ท�กผ6�
ท�กคน หน�าท��การงานผ.ดถ6กช��วด�ร6�อย6#ด�วยก�น ยอมร�บก�นเท#าน�-นก4สงบ ถ�าไม#ยอมร�บม�น
ตายท.-งเปล#าๆ ละนะ โอMย น#าท�เรศ ท��พ6ดเหล#าน�-เราไม#ม�อะไรมาเป8นข�าศ+กต#อห�วใจเรา
สงบเร�ยบ ก.เลสขาดสะบ�-นออกไปแล�วไม#ม�อะไรเป8นข�าศ+กเลย เอาน�-ละมาเทศน�สอนโลก
ขอให�ฆ#าต�วม�นเสน�ยดจ�ญไร ต�วก#อกวนตลอดเวลา ก#อให�เป8นฟIนเป8นไฟน�-ลงให�สงบๆ
ต#างคนต#างท7า เอาละว�นน�-เพ�ยงเท#าน�-นพอ ให�พร

หล�งจ�งห�น
รองผ6�อ7านวยการโรงพยาบาลจ�งหว�ดเพชรบ6รณ� มาต.ดต#อขอความเมตตาเคร��อง

ถ#ายภาพจอประสาทตาก�บเคร��องตรวจลานสายตา หล�งจากได�ฟ=งหลวงตาเทศน�เม��อวาน
ว#าก7าล�งพ.จารณาจะให�โรงพยาบาลจ�งหว�ดเพชรบ6รณ�เป8นศ6นย�ร�กษาโรคตา หลวงตาได�
เมตตาให�ท�-งสองเคร��อง

ร�บฟ=งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
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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


