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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ตําหนิพระพุทธเจาไดไง 
 การอยูธรรมดาวัดปาอยางน้ี เรียกวาผิดปรกติบางกับวัดบาน อยูวัดบานอยูวัด
ปา วัดปาในเขาและในที่ลึกลับ เขาไปอยูโดยลําดับลําดา จิตจะเปลี่ยนความรูสึกเร่ือยๆ 
อยูในปาเปนความรูสึกอันหนึ่ง พอไปอยูในที่เปลี่ยวๆ ในเขามันจะตื่นตัวตลอดเวลา ไป
ที่ไหนเหมือนวาสตินี้จับอยูอยางน้ี ไปอยูที่ไหนๆ สติตั้งตัวอยู ไหวเพื่อรับทราบ
เหตุการณตางๆ ไมไดไหวเพื่อความเซอซา สตขิองผูตั้งใจปฏิบัติอรรถธรรมจริงๆ อยู
ในปาในเขานี้ สตินี้เหมือนวาคอยรับเหตุการณอยูอยางน้ีตลอด และปลุกประสาทปลุก
ใจใหรูเนื้อรูตัว ไมใชเปนการกอบโกยกิเลส เปนการปดกิเลสออกเร่ือยๆ ทานจึงสอน
ใหอยูในปา 

พระโอวาทของพระพุทธเจาทานแสดงไว พระในแดนพุทธศาสนาของ
พระพุทธเจาเรานี้จะไดรับทุกองค อนุศาสน ธรรมเครื่องพรํ่าสอนหลังจากบวชเสร็จแลว
ใหมๆ  พอบวชเสร็จแลวก็ประทานพระโอวาทนี้ เรียกวา นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ 
อนุศาสนเครื่องพรํ่าสอน ขึ้นตนก็ รุกขฺมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ 
อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูตามรุกขมูลรมไม ฟงซิ 
รุกขมูลรมไม ในปาในเขา ตามถ้ําเงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจงลอมฟางเปนอัพโภกาส 
วางๆ ซึ่งเปนสถานที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญสมณธรรม ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลาย 
ใหทานทั้งหลายจงอุตสาหอยูและปฏิบัติบําเพ็ญอยูในสถานที่เชนนั้นตลอดชีวิตเถิด 

นี่พระไดรับทุกองค ปฏเิสธไมไดถาไมใชพระปลอม ถาเปนพระศากยบุตรของ
พระพุทธเจา พระโอวาทขอนี้จะไดรับทุกองคไมเวน ประทานพระโอวาทขอนี้เปนธรรม
จําเปนมากที่สุดมาถึงปจจุบันนี้ จําเปนมาตลอดทเีดียว ใหไปอยูรุกขมูล แลว ปณฺฑิยา
โลปโภชนํ คือเที่ยวบิณฑบาตดวยกําลังปลีแขงของตน ไดมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ขบ
ฉันตามนั้น แลวถือผาบังสุกุล เศษๆ เหลือๆ ที่เขาทิ้งอยูทีไ่หนตามเสนทางหรือปาชา 
หามาชักบังสุกุล เย็บปะติดปะตอเปนสบง จีวร หรือสังฆาฏิ ทานสอนไวขนาดนี้ บังสุกุล 
แลวยาแกไข ยาแกไขไมคอยมีมาก ฉันยาดองดวยน้ํามูตร น้ํามูตรก็คือน้ําเยี่ยว ดอง
มะขามปอม สมอ ฉันไป ไมไดมีเกล่ือนอยูอยางทุกวันนี้นะ น่ีเร่ืองยาทานก็ไมเห็นมี
อะไรจําเปน อยางน้ันละทานอยู อยูที่ไหนทานอยู 

นักปฏิบัติตออรรถตอธรรมทานจะไมยุงอะไรกับหยูกกับยานักเลย จิตของทาน
มุงตอธรรมตลอด เขมแข็งๆ ตลอด แข็งแกรงอยูงั้นกับอรรถกับธรรม ส่ิงเหลานั้นจะมา
เปนอุปสรรคไมไดเมือ่จติใจมีความเขมแข็ง มุงมัน่ตออรรถตอธรรม ตอแดนแหงมรรค
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ผลนิพพานแลว ทุกส่ิงทกุอยางจะลมไปเลย จะไมมาแข็งหรือมาขวางทางไมได ทาง
ดําเนินเพื่อความหลุดพน พระทานปฏิบัติอยางนั้น เพราะฉะนั้นจึงมีพระผูทรงมรรค
ทรงผลเรื่อยมา เพราะทานปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลตามธรรมของศาสดาที่สอนไวแลว
วา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ชอบตั้งแตตนถึงนิพพานไมผิดพลาด เอา ปฏบิัติ
ตามนี้ ความหมายวางั้น ทานอยูอยางน้ันสะดวก การบําเพ็ญปราศจากสิ่งกอกวนดงัทีว่า
นี่ ในปาในเขา บําเพ็ญสมณธรรม 

ไปที่ไหนใหมีสติ สตินี่สําคัญนะ สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่
ทั้งปวงไมมีเวน สติสําคัญมาก จากนั้นก็ปญญาแทรกกันไปๆ เมื่อยังไมถึงขั้นสติปญญา
เปนอันเดียวกัน มันเปนขั้นๆ สติปญญาขั้นเกรียงไกรแลวกลมกลืนเปนอันเดียวกัน 
กระดิกพับสติปญญาไปพรอมกันๆ  

ทานผูบวชตามทางของศาสดา พระพุทธเจาเปนศาสดาสอนโลก โลกน้ีมีใครเปน
ศาสดาสอนโลกไดเหมือนพระพุทธเจา เปนพระโอวาทที่ถูกตองแมนยํา ตั้งแตตนพืน้ๆ 
ถึงนิพพานแดนพนทุกขโดยสิ้นเชิง ไมมีใครสอนไดอยางพระพุทธเจาเลย ยิ่งทุกวันนี้ดึง
คําสอนพระพุทธเจามาลงในมูตรในคูถในสวมในถานไปหมดแลว ไมไดดึงขึ้นไปเพื่อ
มรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้นะ พวกกิเลสตัณหามันลากมันดึงลงมาสวมมาถาน วัดที่พระ
ทานอยูเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมชําระกิเลสสะสางกิเลส เดี๋ยวนี้มันเปนสวมเปนถาน
สําหรับสั่งสมกิเลส ความสกปรกรกรุงรังเต็มอยูในวัดนั้นหมดเดี๋ยวนี้นะ ฟงซิ พระก็
สรางตัวเปนมูตรเปนคูถเต็มอยูในวัด วัดเลยเปนสวมเปนถาน มูตรคูถคือพระคือเณร
เราเต็มอยูในวัดในวา 

เอา หาดูถาวาเปนเรื่องโกหก มันเปนยังไง พระพุทธเจาสอนไว พระพทุธเจาพา
อยูพาเปนพาไปเปนยังไง กับที่เราอยูทุกวันนี้ พระเราอยูทุกวันนี้เปนยังไง เอา
หลักธรรมมาพูดละซ ิ เรายังไมส้ินกิเลสเราก็เอาธรรมที่ส้ินกิเลสแลวมาเปนคติเครื่อง
เตือนใจเรา นํามาสอนโลกใหรูเร่ืองดวยกัน ใหพอเขาอกเขาใจบางวา ศาสนธรรมทาน
สอนยังไง ผูปฏิบัติศาสนาทุกวันนี้ปฏิบัติกันยังไงถงึไดเปนขาศึกตอมรรคผลนิพพาน 
ตอศาสนาของพระพุทธเจาเอานักเอาหนา นับวันหนักเขานะกิเลสเหยียบย่ําทําลาย
ศาสนาแทบจะไมมีเหลือแลว 

ดีไมดีวาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริต ฟงซิ ออกกระจายทางโทรทัศนเทวทัต
วิดีโอไมใชหรือ นักเทศนเอกเสียดวยนะ เอกอนันี้เอกตาขางเดียว ถาบอดอันนี้แลว
เรียกวาพระตาบอด ถาตาดีจะไมพดูคํานี้ออกมาไดเลย เพราะผูที่พูดอยูนั้นก็ รุกฺขมูล
เสนาสนํ พระพุทธเจาประทานพระโอวาทใหอยูตามรุกขมูลรมไมในปาในเขาแลว 
ทําไมจึงมากลาพูดไดลงคอวา พระที่อยูในปาในเขานั้นเปนพระวิกลจรติได ฟงซิ มัน
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หนาขนาดไหน มันหยาบขนาดไหนพระประเภทนี้นะ พระพุทธเจาทรงประทานพระ
โอวาทขอนี้ให พระพุทธเจาอยูในปา สาวกทั้งหลายอยูในปา สรณะของพวกเราอยูในปา
ทั้งนั้น ปฏบิัติในปา บําเพ็ญในปาทุกส่ิงทกุอยาง เมื่อสําเร็จเปนมรรคเปนผล องคนี้
สําเร็จโสดา องคนั้นสําเร็จสกิทา องคนั้นสําเร็จพระอนาคา องคนั้นสําเร็จพระอรหันต 
แลวเปนสรณะของโลก เรียกวา สงฺฆํ สรณํ คจฉฺามิ ของพวกเรา ทานอยูในปาทั้งนั้นนี่
นะ แลวทําไมจึงอตุริพดูขึ้นมา ใหมันขวางชาวพุทธเอาเสียนักหนาวา พระที่อยูในปา
เปนพระวิกลจริต 

ไมใชมันเปนบาพอแลวเหรอผูที่มันพูดอยางน้ีออกมาได เรียกวามันเปนบาเสีย
พอแลวแหละ วาเปนนักธรรมกถึก ธรรมกถึกก็เอกตาขางเดียว ถาขางหนึ่งบอดเสียแลว
เรียกวาธรรมกถกึตาบอด ไมใชเปนธรรมกถึกแบบพระพุทธเจาสอน การแสดงธรรมมี
ยังไงทานก็บอกไวแลว องคแหงธรรมกถกึแสดงแกโลกแสดงยังไง กฎเกณฑมีอยูแลว 
อานิสงสแหงการฟงธรรมวายังไงบางมีอยูพรอม ทานแสดงวา 

๑. แสดงธรรมไปโดยลําดับ ไมตัดลัดใหขาดความ 

๒. อางเหตุผลและแนะนําใหผูฟงเขาใจ 

๓. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง 

๔. ไมแสดงเพราะเห็นแกลาภ 

๕. ไมแสดงธรรมเพื่อกระทบตนและผูอื่น คือไมยกตนเสียดสีผูอื่น 

นี่องคแหงธรรมกถึก ทานแสดงไวในธรรม งัดออกมาบางเราก็เปนมหาบัวนี่จะ
วาไง แตกอนก็พูดในปาในเขา วันนี้งัดคัมภีรออกมาจะวาไง นี่องคแหงธรรมกถึกคอื
นักเทศน เทศนเปนเหตุเปนผลเปนอรรถเปนธรรมอยางน้ี ทานไมไดเทศนวาพระอยูใน
ปาในเขาเปนพระวิกลจริต มีที่ไหนในคัมภีร คัมภีรพระพุทธเจาไลเขาอยูในปาทั้งน้ัน 
สาวกทั้งหลายอยูในปา คัมภรีพุทธศาสนาไลอยูในปาทั้งน้ัน คัมภีรเทวทัตเทานั้นเอง
ที่วาพระอยูในปาในเขาเปนพระวิกลจริต มันออกมาจากไหนธรรมะขอนีน้ะ ปจจุบันนี้
มันออกอากาศแลวนะ เทวทัต โทรทศัน วิดีโอ เอามาขายตัวเองอยางแหลกเลยเชียว 

ไมใชพระหหูนวกตาบอด คัมภีรรูดวยกันเห็นดวยกันมาอวดอุตริหาอะไร ได
ประโยชนอะไร มีไหมในคัมภีรที่วาพระไปอยูในปาเปนพระวิกลจริต นี่มนัอุตริออกมา
พูดไดสบายๆ เพราะหนาดานนั่นเอง ผูที่ไมหนาดานฟงไมไดนะ อยางน้ีละเห็นชัดๆ นี่
ภาษาธรรมพูดอยางตรงไปตรงมาไมมีออมคอม ตรงไปตรงมาอยางน้ี พระพุทธเจาทาน
สอนวายังไง มันอุตริไปพูดไดอยางนั้น มันแหลกมันเหลวหมดแลวศาสนาทุกวันนี้ ไมมี
ใครสนใจปฏิบัติตามอรรถตามธรรม ใหกิเลสจูงจมูกไปหมด เวลานี้ในวัดในวาเปนที่
อบรมบมนิสัยแหงสวมถานของกิเลสไปเสียแทบทั้งน้ัน หรือวาทั้งน้ันก็จะพูดไดแลว ถา
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มีก็จะมอียูตามปาตามเขาที่ทานมุงอรรถมุงธรรมอยางแทจริง แลวธรรมะประเภทพวก
สวมพวกถานนี้เขาไปใกลไมได ทานปดออกหมด 

เวลานี้พวกนี้อยูในวัดในวาเปนสวมเปนถานไปหมด วัดเปนสวมเปนถาน พระ
เณรเปนมูตรเปนคูถจมอยูในสวมในถานนั้น แลวมรรคผลนิพพานจะเอามาจากไหน ก็
เมื่อสรางแตสวมแตถานมันก็มีแตมตูรแตคูถละซิเต็มวัดเต็มวา ถาตั้งใจปฏิบัติตาม
พระพุทธเจา ธรรมะวาไง อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา ใครปฏิบัติตามนี้แลวจะ
เปนผูไดรับมรรคผลโดยลําดับจนกระทั่งถึงนพิพาน จากสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบ
แลว ธรรมนี้ตรัสไวไมผิด จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ที่เราสวดทุกวันนี้วา สวากฺขาโต 
ภควตา ธมฺโม นั้นแหละ รวมลงแลววาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกอยางแลว 

ไมมีที่จะวามากไปเกินไปหรือนอยไป เอามาเพิ่มมากไปดงึออกไมมี เปนสวาก
ขาตธรรมตรัสไวชอบ นี่ธรรมะพระพุทธเจา ถาปฏบิัติตามนี้มรรคผลนิพพานจะไปไหน 
มันก็อยูกับผูปฏิบัติ ใครจะแนะนําส่ังสอนไดโดยถูกตอง เรียกวาสวากขาตธรรมเหมือน
พระพุทธเจามีไหม ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมม ี มีพระพทุธเจาเทานั้น แสดงออก
ตรงไหนเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบทั้งหมด ไมมีคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยคือคําสอน
ของศาสดา สอนโลกสอนไดอยางถกูตองแมนยํา 

แตโลกเปนโลกของกิเลสตัณหาเปนสวมเปนถาน มันนํามาลบลางออกหมด ขับ
ธรรมที่ดีงามออก เอามูตรเอาคูถเขาแทนธรรมเวลานี้ ศาสนาก็เลยเปนศาสนาของกิเลส 
เปนสวมเปนถานของกิเลส วัดก็เปนสวมเปนถานไปหมด พระเณรก็เปนมูตรเปนคูถไป
หมด ไมมผีูที่จะทรงอรรถทรงธรรมดวยการปฏิบัติใหถูกตองตามคําสอนพระพุทธเจา
บางเลย แลวมรรคผลนิพพานจะมาจากไหน เราจะไปตําหนิพระพุทธเจาไดไง ตําหนิตัว
มันแสบๆ ตัวเทวทัตเหยียบศาสนาทําลายศาสนาอยูในที่ตางๆ ทั้งนอกวัดในวัดนี้แล
ถูกตอง พวกนี้พวกทําลาย พระพุทธเจามีแตสงเสริมฉุดลากขึ้นเทานั้น พากันจําเอา 
วันนี้วาจะไมพูดกไ็ดพดูพอสมควร พูดไปพูดมาเหนื่อย นี่ลมจะออกหูแลวหยุดละพอ 
พอหูอือ้แลวหยุด เทศนไปมันไมออก มันออกนี้หมดเลย ไมไดออกไปนี ้

นี่เราก็ไดพูด อยางน้ีละภาษาธรรมตองพูดอยางตรงไปตรงมา ออมแอมๆ ไมใช
ภาษาธรรม ภาษาของกิเลสลูบหนาปะจมูก เห็นแกหนาแกตา แลวติดเขาติดเรา สุดทาย
ไปไมรอด แตภาษาธรรมนี้โลงไปหมดเลย ผิดบอกวาผิดถกูบอกวาถูกดงัที่เราพูด เมื่อ
สองสามวันนี้เราก็พูด หมอเรารูสึกวาลืมตัวมากเราวางั้น ลืมตัวมากเรื่อยมา ไมใชมาลืม
ตัวมากทุกวันนี้นะ ลืมตัวมากเรื่อยมา ไมคอยจะสนใจในอรรถในธรรมเลย เลยเปนการ
หยิ่งในตัวเอง เรียนหลักวิชาแพทยที่เขาใหเกียรติ แมแตเปนนักศึกษาแพทยก็มีเกียรติ
แลว แลวมาเปนหมอขึ้นมาเลยเปนหมอใหญ ใหญดวยทิฐิมานะ เห็นศาสนาเปนสวม
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เปนถาน เห็นหมอนี้เปนทองคําไปแลว ลืมเนื้อลืมตัวไป หมอจึงหางเหินจากศาสนา นี้
เราพูดตามหลักความจริงมีอยางน้ัน 

หมอนี้ถาหากวาเรียนตามหลักวิชาแพทยแลว เอา แยกออกไปเปนตามหลัก
พุทธศาสนา หมอนี้จะเคารพพุทธศาสนามากที่สุดเลย เพราะพวกนี้เรียนสรีรศาสตร 
รางกายทุกสัดทุกสวนหมอจะวิจัยออกหมด แตนีธ้รรมทานวิจัยกอนแลว เมื่อเรียนไป
พิจารณาตามธรรมที่ทานสอนไวแลวกับวิชาแพทยมันเขากันได กห็มอบกราบ
พระพุทธเจา แลวเปนผูใกลชิดติดพนัพุทธศาสนามากที่สุดยิ่งกวาใครๆ คือคณะหมอ 
เขาใจไหมละ นี่เราพูดตามความสัตย แตหางเหินมาก ถอืเอาความรูนั้นเปนความรูหยิ่ง 
ดินเหนียวติดหัวเขาใจวาตัวมีหงอน ประสาดินเหนียวเขาใจไหม มันจะเปนหงอนได
ยังไง เอาละใหพร 

พวกนักเรียนไดมาฟงเทศนทุกวันๆ ใหเอาไปเปนคตินะ ธรรมนี้ฟงไดทุกขั้น
ของคน เดก็ผูใหญฟงไดทั้งน้ันเพราะสอนใหเปนคนดี เด็กก็เปนเด็กดี ผูใหญก็เปนคน
ดี หญิงชายเปนคนดีดวยธรรมคําสอนทั้งน้ันแหละ ใหพากันไปฟง 
 

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/

