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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ธรรมกถึกออกมาพูด 
 (สํานักงานเขตบางแค โดยฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ทําหนังสือ
กราบขออนุญาตหลวงตาถายภาพสวนแสงธรรม เพื่อจัดทําหนังสือพัฒนาวัด-พัฒนาใจ 
ของเขตบางแค ในวันอาทิตยที่ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.) 
พัฒนาวัดกด็ังพระพทุธเจาเหมือนกบัวาขับเขาไปอยูในปา มันไมอยากเขาปาตองถูกขับ
ไป พระพุทธเจาก็พาพัฒนาแลวในปา รุกฺขมูลเสนาสนํ เคยพูดอยูเสมอ นี่ละที่อยูของ
พระผูมุงตอมรรคผลนิพพาน  
 พอบวชแลวก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อสฺุสาโห 
กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ในปาในเขาตาม
ถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟาง อันเปนสถานที่เหมาะสมแกการบําเพ็ญเพียร 
เพื่อชําระกิเลสตัวยุงเหยิงวุนวายไมเลิกไมแลวนี้ใหส้ินซากไปจากใจ และใหทาน
ทั้งหลายจงไปอยูและบําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด  
 อนุศาสนขอนี้พระทุกองคตองไดรับ อนุศาสนเด็ดขาด ลบลางไมได 
พระพุทธเจาเห็นความจําเปนในการอยูในปาบําเพ็ญธรรมเพื่อชําระกิเลส ตัวยุงเหยิง
วุนวาย ตัวสกปรกมากที่สุดก็คือกิเลส แตกิเลสมันก็ยอตัวของมันวาสะอาดมากที่สุด 
เปนอยางน้ีละมันขัดกันระหวางกิเลสกับธรรม ใครเดินตามกิเลสจมไปดวยกันๆ ใคร
เดินตามธรรมเจริญรุงเรืองไปเรื่อยๆ ธรรมเปนสมบัติของพระพุทธเจา กิเลสเปน
สมบัติของวฏัจักร มันแขงขันกันอยูอยางน้ี 
 พัฒนาอะไรตะกี้นี้ (พัฒนาวัด-พัฒนาใจครับ) พัฒนาวัดกด็ังพระพทุธเจาสอน
นั้น อยาไปเหยียบหัวพระพุทธเจาก็แลวกัน ดังธรรมกถึกเอกเสียดวยนะมันเทศนออก
ทั่วประเทศไทย แตธรรมกถกึเอกคอืเอกมีนัยนตาขางเดยีว ถาตาขางเดียวนี้บอดแลวก็
หมด ธรรมกถึกตาบอด มันพูดวาพระที่อยูในปาในเขาเปนพระวิกลจริต มีอยางเหรอ  
มันเหยียบหัวพระพุทธเจาไป  
 พระพุทธเจา รุกฺขมูลเสนาสนํ สอนพระทั้งหลายใหไปอยูในปาในเขาดังที่วาน่ี 
ทุกองค ไมสอนไมได เพราะพระโอวาทนี่ถือเปนสําคัญมากที่สุดประจําสดๆ รอนๆ 
ตลอดมาเลย มันยังกลาหาญไปเหยียบหัวพระพุทธเจาผูส่ังสอน หรือสงเสียพระใหไป
อยูในปานั้นวา พระที่อยูในปาเปนพระวิกลจริต นี่มันพูดออกมาจากความเคียดแคน 
ความโมโหโทโส ความไมไดอยางใจตัวเอง อยากใหไดอยางใจตัวเอง พูดดันออกมา
ดวยอํานาจของกิเลส แตอํานาจของธรรมไมไดเปนอยางน้ัน  
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 พระพุทธเจาไลพระเขาอยูในปาในเขา อันนี้อํานาจของกเิลสมันออกมาจาก
ความโมโหโทโส มันวาพระที่อยูปาเปนพระวิกลจริต นี่พูดตรงๆ ไดฟดกันแลวกับเรา 
เพราะมันขวางเอาเหลือประมาณ เกินกวาที่จะทนอยูได พระพุทธเจาแทๆ  เปนผูแสดง
ธรรมบทนี้ออกมา เปนความเด็ดขาดเฉียบขาดสดๆ รอนๆ ตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
มันเอาความดิบความดีมาจากไหนมาพูดอวดวาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริต ฟงซินะ  
 มันฟงไดไหม อีตานี้มันเปนธรรมกถึกเอก มันลืมตัวมันวาเทศนทั่วประเทศไทย 
เหมือนวาเปนธรรมกถึกเอก เอกก็เอกตาขางเดียวนั่นแหละ ถามันบอดอนันี้แลวบอด
เลย ไมใชเอกอยางไมมีคูแขงนะ เอกตาขางเดียว มันพูดไดนี่ นี่ละอํานาจของกิเลสมัน
กดดันออกมาใหพูดเหยียบหัวพระพุทธเจาไปมันกไ็มสนใจ ขอใหไดพูดก็พอ วาพระที่
อยูในปาเปนพระวิกลจริต มันฟงไดเมื่อไรวาพระที่อยูในปาเปนพระวิจริตนี่นะ มันฟง
ไดเมื่อไร 

กับคําที่วา รุกฺขมูลเสนาสนํ บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูในรุกข
มูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ฟงซินะ ปาชาปารกชัฏ อันเปนสถานที่เหมาะสม
ในการประกอบความพากเพียรปราศจากสิ่งรบกวน และจงอุตสาหพยายามอยูและ
บําเพ็ญในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่พระโอวาทของพระพุทธเจา แลวเหตุใดมัน
เกงมาจากไหน ก็บวชมาจากศาสดาก็เหยยีบหัวศาสดาไดลงคอ วาพระที่อยูในปาเปน
พระวิกลจริต ฟงซินะมันฟงไดไหม ใครฟงไมได ถาไมใชคนบาเหมือนคนที่มันพูด
ออกมาวาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริต นี้มันเลยบาไปแลวพระองคนี้นะ ถาไมเลยบา
มันตองมีสตยิับยั้งตัวเอง วามันขัดตอธรรมและสายหูสายตาของโลกมากมายขนาดไหน 
มันดิบดีมาจากไหนที่เหยียบหัวพระพุทธเจาไปอยางน้ันนะ 

ก็มันไดยินชดัๆ น่ีนะ เพราะฉะนั้นจึงตอบกันอยางชัดๆ ไมมีใครตอบ หลวงตา
นี้ตอบไดตลอด สามแดนโลกธาตุมาวางั้นเลยเรา โบกมือใหมา ถาขัดกบัธรรมแลวซัด
เลยเทียว ถาเปนไปตามธรรมเราเกาะตามอยูแลวธรรม อันนี้มันเรื่องเทวทัตเลยเทวทัต 
เทวทัตยังรูโทษของตัวเอง อันนี้ไมยอมรูโทษของตัวเอง ยังหาเร่ืองวาพระอยูในปาเปน
พระวิกลจริต ฟงซินะมนัฟงไดเมือ่ไร โอย เราสลดสังเวชนะ เปนธรรมกถึกเสียดวย ไป
หาเทศนสะแตกเงินเขามาสักเทาไรๆ แลว ยังไมเห็นคุณคาของพระพุทธเจาวาการ
เทศนนี้เอาธรรมพระพุทธเจาไปเทศน ไดเงินมาเลี้ยงชีพมันแลวมันยังมาโออวดเหยียบ
หัวพระพุทธเจาตอหนาตอตา และพระสงฆทั้งหลายที่อยูในปาๆ มาโดยลําดับตลอด
จนกระทั่งทกุวันนี้ วาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริต 

มันอยูในสวมในถานนั้นมันเปนอยางไร ไมอยูในปาก็อยูในสวมในถานนั่นแหละ
จะวาไง มันทําตัวเปนมูตรเปนคูถ อยูในวัดวัดก็กลายเปนสวมเปนถานมันยังไมรูตัวอยู
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เหรอ ถึงไดมาพูดอยางนั้นไดลงคอ พระประเภทนี้หนักศาสนานะ มันทําลายศาสนา
อยางชัดๆ เหยียบหัวพระพุทธเจาไป วาพระที่อยูในปาเปนพระวิกลจริต มันฟงไมได
เลยเชียวกับคําที่วา รุกฺขมูลเสนาสนํ พระพุทธเจารับสั่งใหพระบวชแลวใหทานทั้งหลาย
ไปอยูในรุกขมูลรมไม นั่นฟงซิ ในปาในเขาตามถ้ําเงื้อมผา อันเปนสถานที่อันสงบสงัด
ประกอบความเพียรไดโดยสะดวก นั่น มันขัดกนัขนาดไหนมันยังมาพูดได 

นี่ละอํานาจของกิเลส พดูดวยอํานาจแหงความโมโหโทโส ความเคียดความแคน 
มันพูดออกไปอยางขัดธรรมซึ่งธรรมฟงไมไดเลยมันก็พูดไดจะวาไง มันเลวไหมพระ
ประเภทนี้ ผูรักษารักษาแทบลมแทบตายมันยังมาเหยียบหัวผูรักษา เหยียบหัว
พระพุทธเจาผูส่ังสอนในการรักษาตัวใหเปนคนดีเพื่อมรรคเพื่อผลไดลงคอ มันนาทุเรศ
ไหม นี่ถึงวาระที่จะพูดมันมาสัมผัสเอาละ นี้ไมเคยกลัวไมเคยกลากับสิ่งใดสามแดน
โลกธาตุนี้ พดูใหชัดเจน หลวงตาบัวนี้พูดจริงๆ เลย ไมมีคําวากลากับสิ่งใด กลัวกับสิ่ง
ใดในสามแดนโลกธาตุนี้ มีแตธรรมลวนๆ เต็มหัวใจ ขัดธรรมตรงไหนซัดกันตรงนั้น
เลย 

เพราะธรรมโลกเทิดทูนมาตลอดเวลา กิเลสใครเทิดทูนมัน นอกจากวิ่งไปตาม
มันเพราะความลุมหลงกลของมันเทานั้นเอง มันทุเรศนะ บวชเขามาแทนที่จะสงเสริม
ศาสนา กลับมาทําลายเหยียบหัวพระพุทธเจาไปตอหนาตอตา ฟงไดไหมทุกวันนี้ โห 
บวชเขาไปไปทําลายพระพุทธเจาทําลายศาสนา ทําวัดนั้นใหเปนสวมเปนถาน ทําตัวเอง
ใหเปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานคือวัดนั้นๆ พระประเภทนี้ ประเภทที่ดีเราไมวาเรา
เทิดทูนเสมอ ประเภทที่เลวรายที่สุดนี้ละมันทําลายโลกดวยความเลวรายของมัน มนัวา
เปนความดี 

นี้เอาจริงๆ ใครที่จะมาทําลายธรรมนี้ ผานเขามาก็ซัดเลยนี่ ใหถอยไมมีถอย ให
กลาไมมีกลา ใหกลัวไมมีกลัว ธรรมมีอยูตรงไหนจะเดินตามธรรมลวนๆ เลย ตัวโมกโข
โลกนะเห็นแกหนาแกตาไมมี นั่นเปนเรื่องของกเิลสความประจบประแจงเลียแขงเลียขา
ตางหาก ธรรมนี้เปนภาษาธรรมพูดตรงไปตรงมาไปเลย ภาษาพระพุทธเจาเรียกวา
ภาษาธรรม ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่วอยางน้ีตลอดมา อันใดที่เปนภัยก็บอกวาเปนภัย 
อะไรที่เปนคณุบอกวาเปนคุณ บาปมีบุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกนิพพานมี ทาน
สอนอยางน้ีสอนตามหลักความจริง ใหหลีกเวนอะไรที่ไมด ี อะไรที่ดีแลวใหขยับตัวเขา
ไปหนนุเขาไปถึงถูกตอง พากันเขาใจเอานะวันนี้ จะวาเทศนหรือไมเทศนก็ไมรูละ จน
จบลงไปแลว มันคันฟน ฟนเราก็มีสองสามซี่เทานั้น แตมันก็คันซี่มันยังอยู ที่มันหลุด
ออกไปแลวมันไมคัน มนัคันตรงที่มันกําลังอยูนี้ อยากงับหัวคนตัวมันเกงๆ เขาใจไหม 
พูดเหมือนจะกัดจะฉกี 
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วันที่ ๓ วันศุกรนี้ก็จะไดไปบานแพง จะไปคางนั้นคืนหนึ่ง อยางน้ันละลากไป
โนนลากไปนี้ เฒาแกเทาไรยิ่งลากดี ลากไปถลอกปอกเปกจนไมมีขนเลย มีแตหนัง 
เขาใจไหม ถูกเขาลากไปถลอกปอกเปก ไมมีขนเลยมีแตหนัง เทศนอยางน้ีก็ออกทั่ว
ประเทศไทยนะนี่ ทุกเชาๆ ที่เทศน วนันี้ดีอยู พอดีเด็ดเผ็ดรอนบางกับตัวหนาดาน เขา
กันไดละวันนี้ หนาดานตองสับแรงๆ ซิ พระทีอ่ยูในปาเปนพระวิกลจริต มันเหยียบหัว
พระพุทธเจา เหยียบหัวสาวกทั้งหลาย เหยียบหมดพุทธศาสนาจนไมมีเหลือเลย คําพูด
คํานี้เปนภัยมากทีเดียว 

นี่ธรรมกถึกนะออกมาพดู พูดดวยความโมโหโทโสเคียดแคนใหวงกรรมฐาน ถา
ทําอะไรไมถกูตองกรรมฐาน ก็คือน้ีละสําคัญ ไมถูกตองตรงไหน ทางนี้เขาไปเลยมัน
เคียด เขาใจไหม มันก็ยกเอาวงกรรมฐานตั้งแตพระพุทธเจาลงมา วาพระที่อยูในปาคือ
พระวิกลจริต ฟงซินะ มันเลยวิกลจริตไปอยูใตสวมใตถานบักหานี่เราวางั้น เขาใจไหม
บักหานี่ มันพูดไดทุกแบบนี่..เปนอะไรไป อันนี้พดูดวยความเคียดแคน ทีพู่ดมาอยางน้ี
ดวยความเคียดแคน จะวาอะไรมันก็วาไมได คือเหตุผลหลักเกณฑสูเราไมได มันก็
เหาวอๆ พระอยูในปาเปนพระวิกลจริตมันวางั้น โคตรพอโคตรแมมึงเคยอยูในสวมใน
ถานเหรอ ก็จะตอบไปอยางน้ันทางนี้ เขาใจไหมละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

