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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๕ มนาคม พทธศกราช ๒๕๔๙

ไมเลย ๓ วน

ก#อนจงหน
พระมาใหม# ม าเก# า ผสมผเสกนเรอยมา มาศ+ ก ษาใหต- ง ใจศ+ ก ษาจร. ง ๆ อย# า
เถลไถล ออกไปแลวก4เอาชอของคร6บาอาจารยไปอวดไปอาง ว#ามาจากคร6บอาจารยองค
น-นองคน- วดน-นวดน- แต#ตวเหลวแหลกแหวกแนว อย#างน-ใชไม#ไดนะ อย#างส7านกพ#อแม#
คร6จารยมนก4เหมอนกน เอาพ#อแม#คร6จารยมนละไปขายก.น มาส7านกหลวงตาบวน-หลวง
ตาบวก4จะเป8นปลาเน#าไปขายก.นเรอยๆ แหละ
ผ6มาศ+กษากบคร6บาอาจารยน-ถาเป8นหลกเป8นเกณฑตามทมาศ+กษาจร.งๆ จะไม#
นอยนะพระทต-งใจปฏ.บต.ดปฏ.บต.ชอบและทรงมรรคผลน.พพาน เพราะท#านผ6เป8นเจา
ของส7านกหรอเป8นผ6ใหญ#ส#วนมากท#านทรงมรรคผลน.พพานเรยบรอย อย#างหลวงป6มน
หาทตองต.ซ น-นแลพระอรหนตสมยป=จจบน แลวก4คร6บาอาจารยท-งหลายมหลวงป6ขาว
หลวงป6ฝ=?น หลวงป6ค7าด เหล#าน-ม แต#ท#านผ6 ทรงมรรคทรงผลเป8นเพชรน-7าหน+ งท-งน-น
ท#านศ+กษาจากคร6บาอาจารยแลวท#านก4ต-งใจปฏ.บต. เหล#าน-เป8นล6กศ.ษยหลวงป6มนท-งน-น
ทเป8นเพชรน-7าหน+ง นเราระบเพยงเฉพาะไม#มากนก
มาต-งใจศ+กษาก4ใหพากนเขาอกเขาใจ ผมทแนะน7าสงสอนหม6#เพอนมมรรคมผล
หรอไม# เอาไปพ.จารณาซ.นะ# ประกาศมาได ๕๖ ปBน-แลวมรรคผลหรอไม#มรรคผล ต-งแต#
ปฏ.ปทาการด7าเน.นมาจะถ+งข-นสลบไสลๆ ต.ดต#อเรอยมา นนละถ+งไดธรรมประเภทน-มา
ไดมาดวยความจร.งความจงทกอย#างไม#ไดเหลาะแหละ เวลามาสอนหม6#เพอนก4ไม#ได
สอนอย#างเหลาะแหละล6บๆ คล7าๆ ไม#ม ไม#ว#าธรรมข-นใดออกจากหวใจลวนๆ ททรงไว
แลวท-งหมด สอนอย#างเต4มเม4ดเต4มหน#วย ถาผ6ต-งใจปฏ.บต.จะไดเต4มเม4ดเต4มหน#วยไม#
สงสย นอกจากมาเหลาะๆ แหละๆ ฟ=งไปอย#างน-น คร-นออกไปเหลวไหลๆ
ล6กศ.ษยหลวงตาบวนไปประกาศขายก.นอย6#เยอะนะ มาจากส7านกหลวงตาบว
ส7าคญมากนะ หลวงตาบวไม#เป8นท#าอะไรแหละ ไอล6กศ.ษยมนเก#งกว#าคร6 ไปจากส7านก
หลวงตาบว ก7าลงฟEตมาเต4มเหนยว ใครอยากมาทดลองเครองก4มา ล6กศ.ษยหลวงตาบว
มนเก#งมนมกแหวกแนวอย6#นะ มนไปสอดทางโนนแทรกทางน- เราทราบมาเรอยๆ เป8น
มาเรอยๆ อย#างน-นนะ นละมนไปหาลองเครอง พวกน-พวกลองเครอง ฟEตมาจากหลวง
ตาบวเต4มเหนยวแลว ใครอยากทดลองเครองเอามา เป8นอย#างน-นนะ พวกเหล#าน-พวก
ไปหาทดลองเครอง
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ต-งใจซ. สต.เป8นส7าคญ เอาๆ ลองด6ซ.องคไหนทต-งสต.ต.ดแนบๆ ๓ วนท#านท-ง
หลายจะร6ไดชดเจนว#าจ.ตน-มนผาดโผนโจนทะยานขนาดไหน เมอสต.บงคบมนไดแลวจะ
เห4นผลใน ๓ วน เอาจร.งนะ อย#าท7าเล#นๆ สต.เป8นพ-นฐานส7าคญมากต-งแต#ธรรมเบ-อง
ตนจนกระทงถ+งทสดว.มตต.พระน.พพาน พนจากสต.ไปไม#ได ก.เลสไม#เก.ดลงสต.ไดครอบ
อย6#แลวเก.ดไม#ได มนจะหนาแน#นขนาดไหนเท#าภ6เขาก4ตามมนก4อย6#ใตสต. สต.บบบงคบ
เอาไว พอสต.เผลอพบมนออกแลว สงขารตวปรงปรงมาจากอว.ชชา
ท#านว#า อวชชาปจจยา สงขารา อว.ชชาหนนออกมาใหเก.ดสงขาร มแต#เรองของ
ก.เลสท-งน-นๆ เปEดเท#าไรมนย. งไปกวานเอาฟIนเอาไฟมาเผาตวเองนนละสงขาร ตว
ส7าคญมากคอตวสงขาร มนปรงมนค.ดไดทกแง#ทกมม เรองจร.งไม#จร.งก4ตามถาลงสงขาร
ไดปรงแลวเชอท-งน-น ถาไม#ใช#นกปฏ.บต.ไม#ร6นะอย#างน- เชอมนวนยงค7า พวกน-พวกเป8น
บากบสงขารความค.ดความปรงความคาดคะเนเดาโนนเดาน- ทนนจะด ทนจะด มแต#จะ
ดๆ เจาของชวไม#ด6 ถาด6ต วมนชวซ+ งอย6#ในจ.ตน-ม นจะหดตวเขามาทนท ด6ด วยสต.เป8น
อย#างน-น
ทสอนนเป8นยงไง ถาหากว#าท7าตามน-นแลวไม#เป8นท#า เราจะพาเด.นขบวนไปหา
พระพทธเจามนเป8นยงไง นเราท7ามาแลวไม#ไดเด.นขบวน มแต#หมอบกราบอย#างราบๆ
เลย ต-งสต.ต.ด เอา ต-งแต#ขณะต-งปJบระฆงดงเปKงสต.ไม#ใหขาด พอเปKงก4นกมวยต#อยกน
สต.ต-ง เอามนจะเป8นยงไง ๓ วนจะร6 ไม#เลย ๓ วนแหละ จะร6ความผาดโผนโจนทะยาน
แห#งกองฟIนกองไฟคอก.เลสภายในใจทมนแสดงออกไป มนออกไม#ได อกจะแตกนะไม#
ใช#เล#น มนอยากค.ดอยากปรงจนอกจะแตก สต.บงคบไม#ใหมนออก มนออกช#องไหนบบ
เอาไว ปEดเอาไวช#องน-น ๓ วนจะไดเห4นผลๆ วนแรกเหมอนอกจะแตก
ทสอนมาเหล#าน-ท7ามาหมดแลว ทกส.งทกอย#างท7ามาหมดแลว ไดผลแลวๆ จ+ง
น7ามาสอนหม6#เพอน ควรจะเป8นทตายใจ ย+ดไวเป8นหลกเกณฑแลวไปท7าใหจร.งจง อย#า
ท7าเหลาะๆ แหละๆ เวลาน-ศาสนามแต#ผ6ปฏ.บต.แบบเหลาะแหละท-งน-น ในคร-งพทธ
กาล สงฆ สรณ คจฉาม ทเป8นสรณะของพวกเราท#านไม#ใช#เหลาะแหละ พระพทธเจา
สลบ ๓ หนเหลาะแหละไหม ธรรมปรากฏเด#นข+-นมาครอบโลกธาต ทว#า ธมม สรณ
คจฉาม นเก.ดจากผ6ไม#เหลาะแหละ สงฆ สรณ คจฉาม ก4เหมอนกน พระสงฆสาวกท
เป8นสรณะของพวกเรามแต#ผ6ทเด4ดเดยวเฉยบขาดกบก.เลสท-งน-น ไดชยชนะมาสอนพวก
เรา
พวกเรามแต#ยกธงขาวๆ ไปทไหนเต4มไปดวยธงขาว เขาไปในกฏ.กฏงของพระ
ในวดในวามแต#ธงขาวๆ ย.งเขาไปในครวธงขาวดาดาษเลย เกลอนออกมาถ+งทางเด.น
น-มง มแต#ธงขาวยอมก.เลส หมอบราบก.เลส กราบก.เลส พวกน-พวกธงขาว กราบก.เลส
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ท-งน-นๆ ทมองไปเห4นก7าลงต#อส6กบก.เลสน-ไม#ค#อยเห4น เห4นแต#หมอบราบๆ ธงขาวคลม
หวมน รอแต#จะน.มนตพระไป กสลา ธมมา เท#าน-นเอง โฮ พ6ดเราสลดสงเวชนะ
โลกท-งหลายก7าลงเดอดรอนเพราะอะไร เพราะมแต#ธงขาวหมอบกบก.เลส ว.ง
ตามก.เลส พวกธงขาวทวประเทศไทยเราในแดนแห#งชาวพทธ นคอพวกธงขาว ไม#เอา
ไหนนะกบอรรถกบธรรม ถาเป8นก.เลสแลวจร.งจงมากทเดยว เป8นก4เป8น ตายก4ตาย แขง
หกขาขาดช#างหวมน ขอใหไดไปก4เอา ว.งไม#ไดขาหกก4คลานไปเลยตามก.เลสไม#ถอยพวก
น- ว.งตามก.เลสไม#ถอย จ7าใหดนะทพ6ดเหล#าน- เราพ6ดเล#นเมอไร
เลอะเทอะมากทสดนะเมองไทยเราเวลาน- เอาธรรมจบซ. ทพ6ดน-เป8นยงไงผ6พ6ด
ผ6พ6ดไม#เลอะเทอะ พ6ดจร.งๆ จาอย6#ในหวใจน สอนไดเต4มเม4ดเต4มหน#วย ไม#มค7าว#าสะ
ทกสะทานกบโลกใดในสามแดนโลกธาตน มนครอบไปหมดแลว เอาธรรมมาสอน เล.ศ
เลอย.งกว#าส.งสกปรกโสมมขนาดไหน ทโลกก7าลงตะครบกนอย6#น-มแต#พวกสวมพวกถาน
อะไรก4ดๆ แลวเอามาเผากนๆ
นเวลาน-ก7าลงจะเก.ดเรองเก.ดราวข+-นในวงชาต.ไทยของเรา กรงสยามนนละ ด6ว#า
เป8นวนน-ละม-ง จะยกพวกมาต#อยกน มแต#พวกหมากดกนพวกน- เอาธรรมเขามานนซ.
พอเอาธรรมเขามาน-จะสงบหมด ไม#มใครฉลาดย.งกว#าคนเรา ย.งพทธศาสนาเป8นศาสนา
ของจอมปราชญดวยแลว เอามาปฏ.บต. มนจะเก#งกลาสามารถขนาดไหนก.เลสนน#ะ ท
มนเห#อมนจะต#อยจะส6กนน- ใครก4ว#าใครดๆ นนละหมาก7าลงจะกดกน อย6#ในกรงสยาม
สนามหลวงนนละส7าคญมาก
ใหฟ=งกนนะวนน- น-เป8นธรรมสอนโลก วนน-ด6ว#าจะออกไปต#อยกน ต#อยแบบไหน
มนก4มแต#แบบก.เลส แบบหมากดกน ถาต#อยแบบธรรมตกลงกนได เหตผลมอย6#ทกผ6
ทกคน หนาทการงานผ.ดถ6กชวดร6อย6#ดวยกน ยอมรบกนเท#าน-นก4สงบ ถาไม#ยอมรบมน
ตายท.-งเปล#าๆ ละนะ โอMย น#าทเรศ ทพ6ดเหล#าน-เราไม#มอะไรมาเป8นขาศ+กต#อหวใจเรา
สงบเรยบ ก.เลสขาดสะบ-นออกไปแลวไม#มอะไรเป8นขาศ+กเลย เอาน-ละมาเทศนสอนโลก
ขอใหฆ#าตวมนเสนยดจญไร ตวก#อกวนตลอดเวลา ก#อใหเป8นฟIนเป8นไฟน-ลงใหสงบๆ
ต#างคนต#างท7า เอาละวนน-เพยงเท#าน-นพอ ใหพร
หลงจงหน
รองผ6อ7านวยการโรงพยาบาลจงหวดเพชรบ6รณ มาต.ดต#อขอความเมตตาเครอง
ถ#ายภาพจอประสาทตากบเครองตรวจลานสายตา หลงจากไดฟ=งหลวงตาเทศนเมอวาน
ว#าก7าลงพ.จารณาจะใหโรงพยาบาลจงหวดเพชรบ6รณเป8นศ6นยรกษาโรคตา หลวงตาได
เมตตาใหท-งสองเครอง
รบฟ=งรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
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www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
และรบฟ=งจากสถานว.ทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานว.ทยอดร
FM 103.25 MHz

