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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ตกเครื่องบิน 
 (วัดภูทอกถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนภูทอก ใหเปนสถานี
เครือขายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบานตาด โดยรับสัญญาณจากสถานีฯบาน
ตาดรอยเปอรเซ็นตครับ ) วัดภูทอกทีแรกทานจวนไปอยู ไมมีบานคนเลย ภูทอกนี้
หมายถึงวาภูเขาลูกเดียว ภูทอกภูโทน ลูกทอกลูกโทน ลูกคนเดียว อันนี้ภูทอกมันอยู
นั้นแหงเดียว โดดเดี่ยวอยูนั้น จึงเรียกวาภูทอก ทานจวนละไปอยูที่นั่น สรางขึ้นทีแรก
วัดภูทอก เปนที่สงบสงัดมาก ครั้นตอมานี้สรางดอยสวรรคดอยนรกขึน้ที่นั่นเลยเสีย
หมด เปนทําเลคนทองเที่ยว 

แตก็ยังดทีานยอมรับความผิดนะ คือเราไปวาเอาจริงๆ เสียหายมากตรงนี้เราวา
งั้น เปนจุดสวนรวมของนักภาวนาทั้งหลายมาอยูที่นี่ แลวทานทําไมมาสรางน้ันสรางน้ี
ขึ้นมา ทานคิดยังไง วาอยางน้ีเลย สติปญญากําลังวังชาที่ขวนขวายหาสิ่งกอสรางขึ้นเปน
แดนนรกนี้มันหมดเทาไร ถาสละเปนทางความพากเพียร กิเลสจะตายไปหลายตัว เรา
วา อันนี้กิเลสอะไรตาย ทานทําไมถึงทําอยางน้ี เราวาจรงิๆ นะ เพราะเปนจุดสําคัญ 
แลวไปสรางอะไรขึ้นมา ทีนี้ก็มีแตแดนนรก คนรองโวกเวกๆ ไมวากลางว่ีกลางวัน
กลางคืน เต็ม ที่ขึ้นเขาเรียกดอยสวรรคหรืออะไร ดอยนรก 

แตยังดีที่ทานยอมรับนะ ทานยอมรับเราจริงๆ ไมใชยอมรับธรรมดา ทานเห็น
โทษของความวุนวายที่สรางขึ้นแลวประชาชนไปรบกวนพระ เลยหาเวลาภาวนาไมได 
เราไปวาใหทาน ทานยอมรับ ทีนี้มาซ้ําเขาอีก มายอมรับเปนครั้งที่สองอีก เปนสักขี
พยานจริงๆ กับการสั่งสอนของเรา ไมผิดเลย เดี๋ยวนี้เปนแดนนรกขึ้นแลววาอยางน้ัน 
ทําอะไรใหคิดบางซี สถานที่นี่เปนสถานที่เหมาะสมมากในการภาวนา เหตุใดจึงมาสราง
อะไรขึ้นมา วาเปนดอยสวรรคๆ ดอยนรกทานรูไหม วาอยางน้ีละ เดี๋ยวนี้เสียหมดละ ที่
ไปสรางอะไรขึ้นมา แตกอนเหมาะสมมากภูทอก เปนสถานที่วิเวกสงัดไดเปนอยางด ี
ครั้นตอมาคนก็ขยับขยายบานเขาไป ลุกลามเขาไป ขางในก็สรางอะไร เลยเลอะเทอะไป
หมดเวลานี้ เราไปดูแลวไมนาดูเลย ทานจวนก็เสียไปแลวละ 

ทานจวน นิสัยทานชอบหาขุดคนซอกแซกซิกแซก็สถานที่แปลกๆ ที่สงบสงัดได
ดีหลายแหงนะ แตเวลานี้มันก็กลายเปนแดนนรกไปหมดแลวละ เชนภูทอกเปนอันดบั
หนึ่งในการภาวนาของพระกรรมฐาน ถ้ําจันทน นี่ก็ทานจวนเปนผูไปเสาะแสวงหาไดใน
ปา เดี๋ยวนี้เลยกลายเปนกลางบาน อยางถ้ําจันทนก็เปนกลางบานแลว ภูทอกก็เปนกลาง
แดนนรกแลว เปนอยางงั้น ที่ทานสรางภูทอกขึ้นมา ถูกหนังสือพิมพเขาโจมตีทานวาไป
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ทําลายปาไมอะไรตออะไร ออกทางหนังสือพิมพเลยนะกระจายทั่วประเทศไทย ไม
ทราบวาใครไปเปนผูใหขอคิดทีแรก คงจะเปนผูเปนภัยตอศาสนาอยางมาก เปนภัยตอ
พระกรรมฐานดวย ถึงโจมตีพระกรรมฐาน เฉพาะอยางยิ่งทานจวน หาวาทานจวนไป
ทําลายปาอยูในภูเขาภูทอกวางั้น 

ทางนูนในหลวงเสด็จนะ เลยพระราชทานเงินเดือน ในหลวงทานเสด็จไปดู ไป
ทานชมเชย แนะ อยางงัน้นะ ทานเสด็จไปเอง จะเปนพระอัธยาศัยของทาน หรือวาเปน
เร่ืองราวอะไรมาเฉยๆ ทานเสด็จไปที่นั่น ดูเหมือนทานพระราชทานเงินเทาไรใหสราง
พวกสระน้ํา คือทานจวนทําไปแลวถูกตองแลว ดี แตทุนทรัพยไมพอ ทานพระราชทาน
ทุนทรัพยให เปนสระใหญอยูในนั้น อยางงั้นแหละ นี่เขาโจมตีวาทานไปทําลายปา แลว
ไปหาที่ไหนวาทานทําลายปา ไมมี อยางน้ีละพวกปากสกปรก ปากอมขี้ หาวาใหคนนั้น
คนนี้ ปากอมขี้ ปากเปราะปากบอน 

ระวังนะอยูในศาลามีเยอะนะ พวกปากเปราะปากบอน ปากอมขี้ แปลบๆ พูด
แลวๆ เก็บความรูสึก ไดพิจารณาทดสอบเหตุผลกลไกไดเสียยังไงบางแลวคอยพูด
ออกมานั้นเรียกวาเปนผูมีปญญา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย พิจารณาใครครวญเรียบรอย
กอนแลวคอยพูดคอยทํา ในธรรมทานวาอยางน้ัน แลวเปาะแปะออกๆ เพราะฉะนั้นมัน
จึงกระทบกระเทือนหรือทะเลาะกันไดงาย เพราะมันปากเปราะ เอะอะพดูแลว ไมเก็บ
ความรูสึกไว ทดสอบความรูสึกของเจาของเสยีกอนวาผิดถูกประการใด กอนทีจ่ะ
นําออกไปใหกระทบกระเทือนผูอื่น คือจะใหไดอยางใจเจาของ ใจคนทั่วโลกทั่วแผนดิน 
จะใหไดอยางใจเจาของคนเดียวมันไดยังไง พิจารณาบางซิ เจาของผูเปนอยางน้ันก็ไม
เห็นวิเศษวิโสอะไร นอกจากเปนคนปากเปราะปากบอน ปากอมขี้ เขาใจไหมละ 

นี่เราพูดถึงเร่ืองสถานที่วิเวก เวลานี้ภูทอกก็ไมเปนที่วิเวกแลวแหละ เขาปลูก
บานปลูกเรือนเขาไปจนกระทั่งถึงตีนถ้าํ แถวนั้นเปนทําเลคนทั้งหมด เลยหาที่สงัดไมได 
แตกอนที่ทานจวนไปอยูที่นั่นเปนปาจริงๆ เปนภูเขา มีเสือ มอีะไรเต็มอยูนั่น เสือมันไป
กัดเกงอยูในนั้นละ ทานไปไลมันกลางวัน เสือมันมากัดเกง คือเสือมันก็มอียูแถวนั้น 
สัตวปาก็มีอยูแถวนั้น ทานจวนนี้เสาะแสวงหาซอกแซกดีนะ ถ้ําจันทนก็ดแีตกอน อยูขั้น
ดีมากดวยกนั กับภูทอกนี้แหงหนึ่ง ที่ทานจวนเปนผูเสาะแสวงหา เดี๋ยวนี้มันเปนทําเล
ตลาดไปหมดแลวละ 

ดูวาตกเครื่องบินตายนะ พระชุดนี้ตกเครื่องบินตายมี ๕ องค ทานอาจารยบุญ
มา ทานวัน ทานสิงหทอง ทานจวน ทานสุพัฒน ที่พระตาย ๕ องคนั้นมีสององคอัฐิ
กลายเปนพระธาตุ ทานจวนองคหนึ่งกับทานสิงหทององคหนึ่ง ตาย ๕ องค มพีระ
อรหันตอยู ๒ องค ตกเครื่องบินตาย ทานสิงหทองกับทานจวน อัฐิกลายเปนพระธาตุ
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ดวยกัน ทานสิงหทองนีท้านมาเลาใหฟง คอืทานหมดทางพจิารณา แลวก็ไมสนใจทีจ่ะ
พิจารณาอะไรวางั้น ถาเรียกอยางธรรมดาเราตามความจริงก็คือวา มันหมดภายในใจ
โดยสิ้นเชิง ไมสนใจจะพิจารณาอะไรทานวา ทานก็เลาเร่ือง แตมันไมไดบอกขณะ 

ทานมาเลาใหฟงก็หาที่คานทานไมได เวลาทานพูดไป ตรงไปตามลําดับ
จนกระทั่งถงึที่สุดของจิตของธรรม ไมบอกขณะ ไมขณะก็ชางเถอะ ผลนี้เปนที่ยอมรับ
กันแลวในวงปฏิบัติทั้งหลาย พระอรหันตก็มีอยู ๔ ประเภท สุกขวิปสสโก ผูที่รูธรรม
อยางสงบเงียบไปเลย อยางทานสิงหทองนี่สุกขวิปสสโก แตปริยัติทานบอกวารูอยาง
แหงแลง แหม มันหลับตาพูด สะเทือนใจเรามากนะ พระอรหันตรูอยางแหงแลง มัน
เขียนปริยัติ ปริยัติก็คนมกีิเลสเขียน คือรูอยางสงบเงียบเย็นไปเลย เตวิชโช ฉฬภิญโญ 
จตุปฏิสัมภิทัปปตโต 

พระอรหันตมี ๔ ประเภท ประเภท สุกขวิปสสโกนี้หมายถึงวา รูอยางสงบเงียบ
ไปเลยไมบอกขณะ ทานสิงหทองก็มาเลาใหฟง ผลทุกอยางก็เปนที่ยอมรับกันแลว นี้อัฐิ
ทานก็กลายเปนพระธาตแุลว ทานจวนองคหนึ่งที่ตกเครื่องบินตายคราวนั้น มีอัฐิ
กลายเปนพระธาตุ ๒ องค คือทานสิงหทองกับทานจวน ที่พระ ๕ องคตาย คือลงอัฐิ
กลายเปนพระธาตุแลวก็ตีตราความสิ้นกิเลส หรือตีตราพระอรหันตอยางเต็มที่ละ ทาน
สิงหทองนี่ความเพียรเกง เราชอบอันนี้ละ ทานไมชอบกอสราง ทางความเพียรนี้เกง 
เราชอบอันนี้ละ 

แตไมชอบทานพูดตลกคะนองพดูเลน นิสัยเลน พูดอะไรคอยแตจะตลกหัวเราะ 
เราก็วา เอามาสอนจริงๆ แลวก็เทาเกานั่นแหละ เพราะมันเปนนิสัยไปแลวนี่ มาสอน
จริงๆ นะ ทานก็ตั้งหนาตั้งตาฟง เราสอนในวงกันเองนะ แตนี้มันก็กระจายออกมาวา 
การประพฤติปฏิบัติการละการถอดกเิลส ไมไดถอดถอนดวยความตลกคะนองอยางนี้
นะ เปนเรื่องความจริงความจังทุกอยาง เปนอรรถเปนธรรมทั้งน้ัน แลวธรรมปรากฏขึ้น
จากการทําอยางจริงอยางจังไมมีตลกคะนองอยางนี้ นี่มันเปนนิสัยลิงเราวางั้น คนเขามา
เคารพเลื่อมใสเขาไมไดมาเคารพดวยนิสัยลิงอยางน้ีนะ เขามาดวยธรรมตางหาก 

ใหทานแกนิสัยอันนี้เสียใหม เวลาจะพูดเลนตลกเฮฮาในวงของพระ ตลกก็ตลก
ในวงของพระนี้ก็ทําไดเปนกาลเปนเวลา แตจะทําจนเปนนิสัยนี้ใชไมไดเราสอน เรา
ตั้งใจเอามาสอนจริงๆ นั่นละ คนเขามาเคารพเลื่อมใสเขาไมไดมาดวยความเคารพดวย
ความตลกคะนองหัวเราะอยางน้ีนะ เขามาเคารพในธรรมของเราตางหาก เราก็สอน 
แลวก็ไปแบบเกานั่นแหละ แบบเกาตลก ชอบพดูเลน อันนี้ทานมีดีอยางหนึ่งทางความ
เพียรนี้เกงมาก เดินจงกรมทางจนเปนเหวไปเลย ทานเดินจงกรมเราชม ไมชอบการ
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สรางน้ันสรางนี้ยุงน้ันยุงนี้ไม ไมชอบ ทําหนาที่ภาวนาโดยถายเดียว อันนี้เขากันไดสนิท
กับเรา 

คือเราเองก็ไมเคยมีอะไรเขามาเกี่ยวของนะ เวลาทําภาวนานี้เด็ดขาดเลย งาน
การอะไรมายุงไมได ตัง้แตตื่นนอนจนกระทั่งหลับๆ ฟดกันตลอดเวลาดวยความเพียร 
โดยมีสติเปนเครื่องกํากับรักษา ทานสิงหทองก็ความเพียรเกงเหมือนกัน แตเวลา
ออกมาหาเพื่อนฝงูแลวชอบพูดเลนอยางน้ันอยางน้ี เราไดเอามาสอน การเลนนะเลนได
ไมใชคนตาย พระก็มาจากคนมันก็เลนได แตควรจะรูจักกาลเทศะเวล่ําเวลาควรหรือไม
ควรสําหรับเราเปนพระ สวนฆราวาสเปนอีกอยางหน่ึง พระเปนอีกอยางหนึ่งตางกัน เรา
ก็สอน แลวก็อยางวาละ นิสัยเปนไงมันก็เปนแบบนั้น 

นี่ก็อัฐกิลายเปนพระธาต ุทานจวน ทานสิงหทอง ตกเครื่องบิน ทานอาจารยบุญ
มา ทานวัน สุพัฒน ๕ องค อฐัิกลายเปนพระธาตุ ๒ องค คือทานสิงหทองกับทานจวน
อัฐิกลายเปนพระธาตุ ทีต่กเครื่องบิน ๕ องคดวยกัน ทานสิงหทองนีย้กใหทางความ
เพียรเกง ที่เขากันไดสนิทก็คือทานไมเกี่ยวของกับการกอการสรางการทํานั้นทํานี้ทาน
ไมยุง มีแตความเพียรอยางเดียว ไปทํานั้นสรางนี้ไมดี นั้นคือส่ังสมกิเลสโดยไมรูสึกตวั 
ตั้งแตเราทํารานเล็กๆ ไวภาวนา เราไปหาภาวนาทํารานเล็ก ทํารานเล็กๆ วันนี้ก็เปน
กังวลกับรานเล็กๆ ไมไดภาวนาแหละ ยิ่งมีแตการกอการสรางก็เปนเรื่องของโลกไปเลย 
เร่ืองของธรรมตองมีความเพียรประจําตลอดเวลา นั่นละแกกิเลส อยูที่ไหนมีแตแก
กิเลสๆ ดวยจิตตภาวนา มีสติเปนเครื่องค้ําประกัน อยางน้ันถูกตอง 

การกอการสรางมันเปนเรื่องของโลกไป เปนศาสนวัตถุ สรางน้ันสรางนี้ 
พระพุทธเจาไมไดพากอสรางนะ ในตําราไมมีพระพุทธเจาพากอสรางน้ันสรางน้ี ก็มีที่
นางวิสาขาสรางศาลาหลังหนึ่ง มาขออนุญาตจากพระพุทธเจา พระองคกท็รงมอบภาระ
ใหพระโมคคัลลานเปนผูคอยแนะนําเตือนพวกนายชางเขามาสรางศาลา ทีนี้พระโมค
คัลลานก็เปนพระอรหันตแลวนั่นทานจะเสียหายที่ตรงไหน นี่ละการกอการสรางไมม ี
แตทุกวันนี้ไปที่ไหนการกอการสรางมันกลายเปนศาสนาที่กวนบานเมืองไป ไปที่ไหน
สรางน้ันสรางนี้ ขาดหาขาดสิบเรี่ยไรเงินเขามาสรางใชไมได 

สรางหาอะไร สรางหัวใจซิ ใสหัวใจที่มันมืดบอด ฟาดใหมันสวางจาขึ้นมา
ภายในหัวใจดวยความพากเพียรนั้นถูกตองด ี พระพุทธเจาก็ไมทรงชมเชยในการ
กอสราง ชมเชยตั้งแตเร่ืองจิตตภาวนา ใครมาเฝาพระพุทธเจา พระสงฆมาเฝา
พระพุทธเจา ไหนเปนยังไงอยูปาน้ันเขาลูกนั้นถ้ํานั้นภาวนาเปนยังไงๆ ไมไดถามวา 
เปนยังไงศาลาถึงไหนแลว วิหารถงึไหนแลว ทานไมเห็นถามอยางน้ัน ถามแตเร่ืองเปน
ยังไงจิตตภาวนา ไปอยูที่นั่นไดกําลังใจอยางไรบาง ทานถามอยางน้ันนะ ในตํารามี 
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เดี๋ยวนี้มันมีตั้งแตการกอสราง กลายเปนศาสนวัตถุไปหมดแลว ศาสนาธรรมดัง
พระพุทธเจาพาดําเนินมันจะไมมีแลวนะเวลานี้ มีแตเร่ืองกอเร่ืองสรางเปนวัตถุไปหมด 

ศาสนธรรมไมใชวัตถุนะ ศาสนธรรมเปนความเพียรที่แกกิเลส ศาสนวัตถุมันก็
เหมือนโลกสงสารเขา ไปที่ไหนตองกอตองสรางยุงเหยิงวุนวายไปหมด อันนี้ใชไมได 
เอาโลกเขามาเหยียบศาสนา ศาสนาก็แหลกไปหมด มรรคผลนิพพานก็เลยไมมี มีแต
การกอการสรางใชไมไดนะ คิดดูตัง้แตวัดปาบานตาดนี้เราเขมงวดกวดขันมากมันกย็ังมี
เห็นไหมละ ส่ิงกอสรางตางๆ มันก็มีขึ้นมาจนได ถายิ่งเปดแลววัดนี้จะหรูหรามากที่สุด
เลย แตเราไมเปดการทาํอยางน้ีไมเหมาะขัดกับจิตตภาวนา การแกกิเลสไมไดแกดวย
ดานวัตถุ แกดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วๆ อยูในจิตใจซึ่งเปนวงของกิเลส
อันใหญหลวงอยูในนั้น แกตรงนั้นๆ ตางหาก 

เราปฏิบัติซิธรรมพระพุทธเจา เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว มันไม
ชอบตั้งแตพวกเรานี้แหละ มันแหวกแนวๆ พวกนี้พวกแหวกแนวจากธรรมของ
พระพุทธเจามันจึงไมเห็นมรรคเห็นผล ถาเดินตามแนวทางของศาสดาที่วา สวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบแลวทําไมจะไมรูไมเห็น ธรรมของจริงทาทายผูปฏิบัติจริงอยู อันนี้มี
แตเหลาะแหละๆ โลเลโลกเลก ไปทีไ่หนมันก็ไมมอีรรถมีธรรม วันนี้พูดเทานี้ละ เอาละ
ทีนี้จะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

