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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
ระวังใหดีนะในครัววัดปาบานตาด 

 
กอนจังหัน 

 พวกนี้ออกจากวัดจากครัวมันสอดรูสอดเห็น มันเกงกวาครูกวาอาจารยนะ
เดี๋ยวนี้ อยูในวัดเรานั่นละ เร่ืองมาหาเรานี่ เอาไฟมาเผาเรานะ อยูในวัดนั่น พวกในครัว
นั้นนะ มันเกงนะพวกผูหญิง สํานวนเกงสอดรูสอดเห็นนั้นนี้ เปนเจาตัวกี้ตัวการเจา
อํานาจอยูในนั้น เร่ืองมาถึงเราเรื่อยๆ เราก็เฉยๆ หนักเขาๆ จะเอาแลวนะที่นี่ มันอะไร
ก็ไมรู เร่ืองมากจริงๆ นะผูหญิง เราไมไดตําหนิผูหญิงทั่วไป ตําหนิผูหญิงในครัวที่มัน
เกิดเปนอยางน้ันขึ้นมา ผูดีเราก็ไมวา แตเพียงคนเดียวมันก็กระจายไปหมดทัง้วัด 
เหม็นคลุงไปหมด ระวังใหดีนะในครัววัดปาบานตาด เอาจริงๆ นะนี่ไมเหมือนใคร ถาชี้
หนาแลวไลทันทีๆ เลย เราไมใหอุทธรณ ศาลอุทธรณไมม ี ตัดสินตูมเลยทีเดียวอยูใน
นั้นเสร็จ มันเลอะเทอะเขาเร่ือยนะ  
 แหม เกงมากนะผูหญิงนี่ชอบอํานาจดวย ปากเปราะดวย สอดรูสอดเห็นดวย 
ผูหญิงที่มันเกงอยางน้ัน เราไมไดวาผูหญิงทั่วไปนะ ผูหญิงที่ดแีลวก็ใหดีไป ผูที่มันเลว
ใหกลับดีนะ เราหนักมากเราไมพูดเฉยๆ เร่ืองราวมันเกิดอยูเร่ือยๆ ในครัวนั้นแหละ 
พระเรามีกี่องคตั้งแตสรางวัดปาบานตาดมาจนกระทั่งถึงที่เราจากมานี่ ไมเคยมีทะเลาะ
กันใหเราไดพิจารณาเรื่องเหตุเร่ืองผลของพระผดิถูกประการใด เรียบมาตลอด  ฟงซิ 
พระตั้งแตสรางวัดมาไมเคยมีเร่ือง วัดปาบานตาดสําหรับพระไมมีเลยเรียบมาตลอด  
 แตผูหญิงนี่มีตลอดๆ มันเกงไปอยางน้ันนะ เกงในสิ่งที่ไมควรเกง นักสอดรู
สอนเห็น ปากเปราะปากบอนปากเหม็นคลุง ไปที่ไหนหาเรื่องหาราวเรื่องน้ันเรื่องนี้ อยู
เฉยๆ มันไมอยูนะ ผูหญิงมันเปนยังไงวะ ไปที่ไหนปากเปราะที่สุดนะ เราไปเห็นชัดเจน
ในวัดปาบานตาด ก็มีเทานั้นละยุงตลอด ในวัดเรามีพระเทาไรไมเคยมีนะ ไมมี แตขาง
ในนี้เอาเร่ือย ยุงเร่ือย แตเราก็เฉย เหมือนหมาปลอยหําน่ันแหละ ทีนี้ปลอยไปปลอย
มา แลวหําหมาจะฟาดหัวคนนะระวังใหดี 
 มันเลวขึ้นทุกวันนะไปอยูที่นั่น ไมใชดีขึ้น เลวขึ้น ส่ังสมทฐิิมานะอํานาจบาตร
หลวงปาๆ เถื่อนๆ อยูในนั้นแหละ เราทราบๆ เราเฉย ถาเราไมเฉยมันก็เปนหมากัด
กันในครัวอีกแหละกับเรา เขาใจเหรอ มันเลวนะพวกนี้ ธรรมปกครองโลกทานปกครอง
ดวยความสะอาดสะอานสงบรมเย็น อันนี้มันเอาอะไรปกครอง เอาหมาไปกัดกันในวัด 
วัดเราก็อยูในนั้นมีหลายตัวหมา หมาก็ไมเคยเห็นกัดกัน แตคนทําไมมันกดักันอยูในนั้น 
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มันเลวกวาหมาละซิคน เดี๋ยวเรื่องน้ันเดี๋ยวเรื่องนี้ เต็มไปหมดนะในวัด มันอะไรก็ไมรู 
วามาหาอรรถหาธรรม วี่แววของธรรมไมเห็น เห็นแตฟนแตไฟเผาไหมกัดกันเหมือน
หมา  
 เราจะแยกนะ ในครัวนั้นวาโรงหมากัดกัน เราจะวาอยางน้ัน เราจะติดประกาศไว
ดวย นี่โรงหมากัดกัน เราจะวาอยางนั้น มันพิลึกนะ เปนอยูเร่ือยๆ เราเฉยเหมือนไมรู
ไมชี้ เร่ืองราวอะไรเก็บเขามาลิ้นชักๆ ถึงเวลาออกก็ออกทีเดยีวเลย มันเลอะเทอะอยาง
นั้น มันอยูมันไมอยูนะ มันหาเรื่องตลอด ดีไมดีเขียนใบปลิวเขียนอะไร ไปยุคนนั้นแหย
คนนี้ใหเขาแตกกัน มันเปนอยางน้ัน ทําไมจึงเปนอยางน้ันปากผูหญิงมันเปนยังไง เหอ 
ปากไหนปากผูหญิงแบบนี้นะเอามาใหเราดูหนอย ปากเกงๆ แบบนี้เราจะฟาดปากให
มันหมดทั้งฟน ไมมีเหลือในปากเลย เปนยังไงวะ มันเลอะเทอะ เขามาในวัดแทนที่จะดี
ขึ้น ไมไดดีนะ เลวลงเรื่อยๆ มันสั่งสมทิฐิมานะกดักัน 
 พระทานฟงซินะ ตั้งแตสรางวัดปาบานตาดมา จนกระทั่งปานนี้ไมเคยมีเร่ืองเลย 
เงียบ เรียบ ทานปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเรียบไปเลย นั่นละหลักธรรมหลักวินัย
คือความสงบรมเย็น อยูในพระก็เงียบอยูอยางน้ัน อันนี้ไปอยูในครัวมันมีอะไร มันมแีต
วชิาหมากัดกันหรือในครัวนั่น วิชาธรรมไมมีเหรอ ในวัดนี้มีวิชาธรรมอยางพระทานมี
อะไร ไมม ี ในวัดเราตั้งแตสรางวัดมาจนปานนี้ไมเคยมีนะ แตเร่ืองในครัวนี้มีเร่ือยมา
เร่ือย เปนอยางน้ันตลอด 
 วันนี้พูดเสียบางนะ ฟงแตวาบาง ถามากกวานี้ครัวนี่ไลหนีหมดเลย ไมใหอยู เรา
จะใหอยูแตพระลวนๆ จะไมยุง มนัวุนจริงๆ นะ ชอบอํานาจเสียดวย อํานาจปาๆ 
เถื่อนๆ อยูในนั้นละ นี่เราปลูกกุฏิหลังนั้นนะ มันก็ไปสอดรูสอดเห็นแลวนะนั่นนะ ปลูก
กุฏิหลังน้ันวาปลูกใหคนนั้นคนนี้ มันเกงกวาเราแลวนะ กุฏิหลังน้ันเราปลูกไวใหพระ 
พระแนนกันอยูในปา เราปลูกขยับขยายจะใหพระ มันไปรูแลวนะวาปลูกใหใครตอใคร 
รูกอนเราแลว มันเกงนะปากอันนี้ ปลูกแลวยังจะไปขออยูดวยนะ ทะลึ่งเขามาๆ ในนั้น
ก็เหมือนกัน  
 นี่เราจะเลิกออกหมดเลยนะในครัวนั้นก็ดี ถามนัหนักเขาๆ อยาเขาใจวาเราจะ
สงเสริมเรื่องราวดื้อๆ ดานๆ หมูๆ หมาๆ อยางน้ีนะ ธรรมไมใชธรรมหมานี่นะ มัน
ทะลึ่งเขามาเรื่อยๆ มันเปนยังไง เขามาอยูแลวกอแตความวุนวายให มากรุงเทพฯมนัก็
แหมาดวย ตอไปดัดเลยไมใหมา มาไลหนีจากวัดทันทีเลย เพราะเราเคยเปนอยางน้ัน
มาแลวแตกอน นี้เราอนุโลมเฉยๆ ไปไหนแหไปดวยๆ เราอนุโลมนะ ธรรมดาเราไม
เคยยุงกับใครเลย คิดดูซิออกกรรมฐานตั้งแตขึ้นเวทีฟด ไมมีใครติดตามเราเลย เราคน
เดียวๆ ตลอด  
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 มานี้เราทนเอานะ แลวก็มายุงเขาๆ ปดทันทีเลยนะ อยาใหหนักมากนะพวกยุง 
ไปไหนยุง มันอะไร เราอนุโลมจนอกจะแตกแลว อยาวาไมอนุโลมนะ นี้อนุโลมสุดขีด
นะ หูหนวกตาบอดไปอยางน้ันละ นานๆ ทนไมไหวก็แวดเอาเสียทีหนึ่ง จํา ทุกคนจํา 
อยูในบานในเรือนอยาหาแตทะเลาะกัน ไปทีไ่หนหาแตเร่ืองทะเลาะกัน หาแตเร่ืองแต
ราวยุแหยกอกวนกัน ปากอันนี้มันปากอะไร ปากอมขี้หรือปากอะไร ถาปากอมอรรถอม
ธรรมจะมีเหตุมีผลในการแสดงออก ถาปากอมขี้นี้เหม็นคลุงไปหมด ไปไหนฟุงไป
เลยๆ มันนิสัยปากบอนปากเหม็นติดตัว ไปที่ไหนติดไปดวย ยุงไปหมดนะ มันไมไดหา
เร่ืองอรรถเรื่องธรรม หาแตเร่ืองอยางน้ันนะ  
 เคยมีใครมาวาอยางน้ีไหมละ แลวเรื่องมันเปนมาอยางน้ีนานสักเทาไรไมเคยมี
ใครวาละ มีเราองคเดียวเทานี้ที่วา หาแตเร่ืองแตราว อยูเฉยๆ ไมอยู เอ ชอบกลนะ
ปากนี่ จิตคิดแตเร่ืองแตราวออกเปนฟนเปนไฟเผากัน จะคิดอรรถคิดธรรมใหสงบ
รมเย็นทั้งตนและผูอื่นไมยอมคิด มันแปลกเหลือเกิน ถาหนักเขาๆ ครัวนั้นจะไมมีนะ 
เราบอกชี้ขาดเลย เราไมเหมือนใคร ไมวาวัดนั้นไมวาที่นี่ละ ถามันหนักเขาๆ ไลออก
หมดไมใหมายุง มีแตพระเทานั้นมา สะดวกสบายดี  
 พวกนี้ไปไหนยุงที่นั่นๆ จะเอาอยางน้ันแลวจะเอาอยางน้ี นี่สําคัญนะ ปาๆ 
เถื่อนๆ มนัออกมา จะเอาอยางน้ันและจะเอาอยางน้ี เกงกวาครูกวาอาจารยไปละนะ 
มันเหยียบหัวครูอาจารยไปไมรูตัวนะพวกนี้ มันดื้อมันดานเขาทุกวัน ส่ังสมทิฐิมานะ 
อํานาจปาเถื่อน เวลาปวะปะๆ ธรรมดาก็มีทันที ก็เราไมไดพดูดวยความโมโหโทโส พดู
ดวยอรรถดวยธรรม หนักเบาดวยอรรถดวยธรรมทั้งน้ัน กิริยาที่แสดงทั้งหมดนี้ไมมีภัย
ตอผูใด เปนธรรมลวนๆ ที่ออกมานี่ ไมวาจะดุดาวากลาวเด็ดขาดขนาดไหนเปนธรรม
ออกทั้งนั้นนะ ผูฟงควรจะนําไปพิจารณาบาง แผดทั้งหลายเปนฟนเปนไฟนะ แตแผดนี้
ไมเปนพูดตรงๆ ออกขนาดไหนเปนธรรมทั้งน้ันออก ใหนําไปพิจารณาแกไขตนเอง ที่
ผิดตรงไหนนั่นละใหแกตรงนั้น ใหพร 

 
หลังจังหัน 

 ทองคํา ๕๐ บาท ๔๕ สตางค ๑ สลึง เงินสด ๑,๑๐๓,๘๓๐ บาท เช็ค 
๑๓๒,๑๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑,๑๔๕,๙๓๐ (สาธุ) ดอลลาร ๔๔๐ เหรียญ เงินอังกฤษ 
๒๐ ปอนด เงินจีน ๒,๙๐๐ หยวน ธรรมลีนี่มันเกงกวาอาจารยนะ ใหเกงอยางน้ีซิ อยา
ไปเกงอยางที่จะฟาดปากนะนี่  
 (วิทยุเชียงรายครบแลวนะคะสามแสน) ครบแลวก็แยกทางหนึ่ง วิทยุที่มาหาหัว
อกเรานี้นอยเมื่อไร ตั้งทีไ่หนๆ ไมพนที่จะขาดทางนั้นขาดทางนี้แลวมาขอจากเรา เราสง
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ทั่วไปหมด ไมใชครบนะ วิทยุแตละแหงๆ ตั้งขึน้มีเงินเทานั้นๆ ขาดเทานั้นๆ มาหมด 
รอบดานมาหาเราหมดวิทยุ  
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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