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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

อะไรเปนอุปสรรคเวลานี้ 
 เมื่อวานนี้ไปภูเขียว ไปถามดูตึกดอูะไรตออะไร กอนหนานี้เขามาติดตอที่นี่ เมื่อ
วานเลยไป ก็ยังไมไดแนใจนัก ดูวาเขาเอาแปลนมาที่นี่แลว เราจะดูแปลนตามหลัง ที
หลังวางั้นเถอะ มอีะไรจะคอยติดตอกัน บอกเขาอยางน้ัน เมื่อวานดูวาส่ังจายมากอยูนะ 
หลายลานหลายแหง เราใหๆ พอพูดขาดคําลงก็ใหๆ คือพูดออกมาเขาใจๆ เหตุผล
พรอมๆ ทีค่วรจะใหใหเลย ที่จะตองมาวินิจฉัยกอนก็ยงัไมให ถาเขาใจเรียบรอยแลว
เปนที่แนใจ ควรใหก็ใหเลยๆ ภูเขียวหมอตั้งสิบคน อําเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ หมอตัง้สิบ
คน 

พอเห็นเราไป โอย อยูที่ไหนรุมมาหมดนะ ไปทีแรกวางๆ อยู พอเปดประตู
เทานั้น โอย ไมทราบมาจากไหน แตกฮือๆ มา ทั้งหมอทั้งพยาบาลแลวพวกนั้นก็รุมมา
ดวยกัน เราก็เลยตั้งปญหาขึ้น อยางน้ันละเวลาจะทํา เขารุมเขามาๆ บางคนถือเงินยื่น
เขามาก็มี เออๆ เอามาๆ พอดีแหละกําลังหิวโหย ตั้งแตเชามาจนกระทั่งปานนี้ยังไมได
เงินสักบาทติดมือเลย เอามาๆ บทจะเอา เขาเอาถาดมา ก็วาเอามาๆ กําลังหิวเงิน บท
เวลาจะเปนเปนอยางน้ัน โอ รุมใหญเลยเมื่อวานนี้ คนนั้นยื่นมาคนนี้ยื่นมา เอาถาด
อะไรมา เออ เอามาๆ กําลังหิวมากเวลานี้ ตั้งแตตื่นเชามานี้ยังไมไดเงินสักบาทเลย มัน
ควรจะไดวันนี้ เขาก็รุมกันเลย ขบขันดี 

เขาเอาถาดมาใสเต็ม เราพูดเหมือนจะเอาจริงเอาจัง หิวเงิน ตั้งแตเชามา
จนกระทั่งปานนี้ไมไดเงินติดมือสักบาทเลย จะตายแลวนะ วางั้น คนนั้นมาคนนี้มา พอ
มามากๆ แลวเงินเราก็ออกดวยกัน พอเสร็จเรียบรอยแลวเงินเราที่เคยใหประจํา
โรงพยาบาลสองหมื่นก็วางทับถาดเลย ถาดที่เขาเอาเงินมาบริจาค เอาเงินสองหมื่นเรา
วางทับเลย เอาๆ ไป เอาไปหมดไมตองนับ ไปนับกันเอง เราหิวเรากินอิ่มแลวเราจะ
กลับ คือเขาบริจาคเรากินอิ่มแลว ใหโรงพยาบาลไป เราอิ่มแลวจะกลับแลว อยางน้ันนะ 

เวลาหิวก็พิลึกพิล่ัน สักเดี๋ยวอิ่มแลว ไดหลายพันอยูเมื่อวานนี้ เพราะเราทําทา
จริงๆ นี่นะ กําลังหิวเงิน มา ตั้งแตตื่นนอนมานี้ยังไมไดเงินสักบาทเลย เอามาๆ มันก็
รุมใหญละซิ เขาเขาใจจริงๆ กับคําตลกของเรา จะวาโกหกก็ไมโกหก ตัง้แตตื่นนอนมา
นี้ยังไมไดเงนิสักบาท ก็ไมไดจริงๆ กาํลังหิว เอามาๆ  มันก็รุมใหญเลย พอเงินเต็มถาด
แลวก็เอาเงินของเราลงทับปุบเลย เอา พยาบาลเอาไปนับเอง เราก็เปดเลย 
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เราพอใจทําอะไรเพราะอํานาจความเมตตา ชื่นใจนะ หมดยังไมสนใจ ถาไป
สนใจเร่ืองหมดเรื่องยังนีท้ําไมได นี้มแีตจะใหๆ จึงทําได ไมไดคํานึงวาหมดวายังอะไร
เลย มันหากเปนของมันเอง ไปทุกวันๆ ชวยโลกเราชวยทุกวันๆ  

เร่ืองธรรมะนี้รูสึกจะออกกวางขวางมากนะ ทั่วประเทศไทยเรานี้ ๙๐ กวาแหง
วิทยุ เวลานี้ดูเหมือน ๙๐ กวาแหงแลววิทยุ มีขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งขึ้นมาเรื่อยๆ โห ตั้งแต
เกิดมาไมมอีรรถมีธรรมเขาสูหูสูใจเลยนี้อาภัพมากนะมนุษยเรา ตั้งแตเกิดมาไมมอีรรถ
มีธรรมเขาสูหูสูใจเลย มีแตกิเลสตัณหาอันเปนฟนเปนไฟเผาไหมทุกหัวใจเลย 
น้ําดับไฟคือศีลคือธรรมไมมีแลวอยูไดยังไง พิจารณาซิ ก็เหมือนกับสัตวที่เขาขังเอาไว 
รอวันเขาจะลากออกไปฆา เปนอยางน้ันละคนไมมีความดีงามทั้งหลายก็เหมือนสัตวถูก
ขังเอาไว พอตายปุบยมบาลก็เอาไปเลย 

ยมบาลๆ ไมใชอะไร กรรมของเจาของแสดงตัวเปนยมบาลมาทําลายเจาของเอง 
เราอยาไปเขาใจวายมบาลมาจากที่ไหนๆ เกิดจากเจาของ ความชั่วของเจาของกลายมา
เปนยมบาลสังหารเจาของ ใหพากันเขาใจ พระพุทธเจาพูดคําไหน อยาวารับสั่งเถอะ วา
พูดคําไหนมันถึงถงึใจดีใชไหมละ ไมมีผิดมพีลาด พวกเราถาลงเชื่อศาสดาไมไดแลว
หมดนะ หมดวาสนาจริงๆ ใครอยาโออยาอวดวามีอํานาจวาสนาบารมีมาจากไหน ถาลง
ไมเชื่อพระพทุธเจาแลวอาภัพสุดยอดเลย ในโลกทั้งสามนี้เขากราบพระพุทธเจา
พระองคเดียวเปนที่หนึ่ง นอกนั้นเขาไมไดกราบกัน และเปนผูพนสมชื่อสมนามที่เขา
กราบเสียดวย เปนพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ดวยธรรมอันเลิศ
เลอลวนๆ อยูภายในใจนี้ 

พวกเราไดมาฝกทรมานนี้อยาเอาบานเอาเรือน เอาสมบัติเงินทองขาวของ ความ
เหลือเฟอในบานในเรือนมาอวดผูปฏบิัติธรรมในวัด มาอวดวัดมาอวดธรรมนะจะจม 
จะทําใหเจาของออนแอ มาอยูที่นัน่ก็ขาดเขินที่นี่ขาดเขิน อยูในบานเราไมเห็นมีอะไร
ขาดเขิน เหลือเฟอ นึกอะไรไดอันนั้นๆ อันนี้มีแตขาดๆ เขินๆ กิเลสจะมาแหยเขาตรง
นี้แลวใจออน โอย กลับบานเสียดีกวา แลวปฏิบัตธิรรมไมเต็มเม็ดเตม็หนวย ใหเอา
พระพุทธเจาขึ้นมาเปนครูเอกทันทีเลย 

พระพุทธเจาเสด็จออกจากพระราชวังดูซินะ ตํารามี บอกไดอยางชัดเจน เวลาจะ
ไปพระบารมีนี้ก็สมมักสมหมาย พรอมทุกอยางเลย ธรรมดาจะเปนอยางน้ันไมได วัน
นั้นพวกสนมทั้งหลายในพระราชวังเต็ม ทุกวันขับกลอมบํารุงบําเราใหพระองคมคีวาม
สําราญบานพระทัย  บรรทมสะดวกสบาย แตวันนั้นมองดูนี้เปนปาชาผีดิบไปหมด ใคร
อยูที่ไหนทั้งรองทั้งครางกอกๆ แกกๆ ทั้งกรนทัง้ครวญทั้งครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนปา
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ชาผีดิบ มองที่ไหนไมนาดูเลย ทานเตรียมจะออกแลวพระบารมีพรอม เสด็จออกเงียบ
เลย นั่นเห็นไหม ทานตัดพระทัยเหมือนวาขั้วหัวใจจะขาด 

พระชายาพระนางพิมพา พระราหุลก็อยูกับอกแม จะไปชมลูก ลูกก็เกดิวันนั้น
เสียดวย จะไปชมลูก ลูกก็ติดอกแม ถาไปชมลูกแลวแมมันควาใสคอแลวตายเขาใจไหม 
เลยไมไป ตัดสละความเสียดายความหวงใยออกหมด เสดจ็ออกไปกลางคืน มีฉันน
อํามาตยติดตามกับมาไปเทานั้น แลวประตูเปดอาๆ มันบันดลบันดาล นี่ละเรื่องธรรม
เราอยาเอาเร่ืองกิเลสตัณหามาคาดมาวัดมาตวง มาเทียบมาเคียงไมได เร่ืองธรรมเรื่อง
กรรมสุดวิสัยที่จะคิดทั้งนั้น จึงวาธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลก กรรมก็เหนือโลก 
กรรมกับธรรมไปดวยกัน ใหระมัดระวังใหดี 

พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช ก็ทรงเปนกษัตริย เสวยทุกอยางอะไรๆ 
สะดวกสบายทั้งนั้น แลวเสด็จออกทรงผนวชนี้ไปหาขอทานเขากินตามสถานที่ตางๆ ที่
เขามีการใหทาน ในเวลานั้นยังไมมีพุทธศาสนาดวย เขาก็ใหทานตามประเพณีของเขา 
ไดมาจะเสวยก็จะเสวยไมลง เพราะของในพระราชวังกับของที่เขาใหทานมามันเขากัน
ไมได ทานพูดในตําราวา ลําสงลําไสขดโขไปหมดจะรับไมได พระองคก็เอานั้นละจี้เขา
ไปเลย ในลําไสเราน้ีมีอะไรสกปรกยิ่งกวาน้ัน เหลานั้นจะวาสกปรกไดยังไง อันนี้สกปรก
ยิ่งกวานั้น นั่นเห็นไหมทานสอนเจาของ ทําไมจะรับไมได รับลงไปนี้มีกําลังวังชา 

นั่นละทานทนทรมานเอา จะเสวยไมไดก็ฝนเอา เอาความสกปรกภายในรางกาย
นี้เทียบกับสิ่งเหลานี้ ส่ิงเหลานี้ดีกวาของภายในรางกายของเรา ทําไมจะรับไมได นั่น
เห็นไหมละทานสอน นั่นละศาสดาองคเอก สอนตั้งแตที่จะฉุดจะลากตัวออก ไมไดสอน
ที่จะลากเขาไป อันนี้ออกมาจากบานจากเรือนแลว มีเงินมีทองมขีาวมีของสมบัตินั้นนี้
เหลือเฟอที่จะใช ออกมานี้มีแตขาดๆ เขินๆ ทําใจใหออนแอแลวนั่น กิเลสตามกลอม
แลวมันก็ลากคอกลับไปบาน ไปตายกองกันเหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมมีความดีติดเนื้อติด
ตัวเลย เลว นั่นเห็นไหมละกิเลสหลอกไปลงความเลว 

พระพุทธเจาวาเปนยังไง นั่นละเอาธรรมเขาไปกลอม พระพุทธเจาเสด็จออก
ทรงผนวชเหมือนเทวดาตกจากสวรรคลงแดนนรกนั่นเอง แลวเปนศาสดาของโลก กน็ี่
เราจะตามศาสดามันจะเลวไปที่ไหน พระองคมีความทุกขยากลําบากขนาดไหนยิ่งกวา
เราพระองคยังผานไปได เราจะมางอแงอยูไดยงัไงใหกิเลสกลอมใจไดหรือ เอาซิศาสดา
เดินยังไงเราเดินอยางน้ัน เอา ทุกขกท็ุกข ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ ทุกขเสียกอนแลวคอย
เปนสุขทีหลังนี้เลิศเลอ เอาความสุขเสียกอนแลวความทุกขตามมาทหีลังนี้จม นั่นมัน
ตางกัน พระองคกอ็อกได 
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เพราะฉะนั้นเวลาเรามาเราเอาปจจุบันธรรม เอาความดีงามมาจาอยูขางหนา 
อยาเอากิเลสมันหลอกมาไวขางหนามันจะลากยอนหลัง ทําอะไรกอ็อนแอทอแท
เหลวไหล นี่จะออนลงๆ สักเดี๋ยวไมเปนทา ตองบืน พระพุทธเจาบืนหนาเร่ือย สาวก
ทั้งหลายบืนหนาเร่ือยไป บรรดาสาวกที่ไดเปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราเปนสรณะ
ของพวกเรานี้เปนพระเจาแผนดินนอยเมื่อไรเสด็จออกทรงผนวชเขาปา เขาปามีอะไรก็
แบบเดียวกับศาสดานั่นแหละ เสด็จออกบวชแลวก็เปนคนขอทานไปดวยกันหมด ไม
สนใจไยดีกับส่ิงใด เวลานี้เราสละสิ่งนั้นมาแลว เราเคยอยูเคยเสวยมาแลววิเศษวิโส
อะไร ธรรมตางหากวิเศษวิโส เรามาหาธรรมทําไมจะเห็นวาส่ิงเหลานั้นวิเศษวิโสยิ่งกวา
ธรรมจะจมนะนั่น พลิกเขาไปไดเลย 

บรรดาพระมหากษัตริยที่เสด็จออกทรงผนวชเปนสรณะของพวกเรา มีนอย
เมื่อไร เพราะทานตัดขาดสะบั้นไปเลย ออกมาจากความเปนกษัตริยแลวเปนคนขอทาน
มุงตออรรถตอธรรม ธรรมเลิศเลอยิ่งกวาอะไรในโลกนี้ มุงตอธรรมแลวทุกส่ิงทกุอยางก็
เบาบางไปหมดไมมาเปนอุปสรรคได ถาเราเอาสมบัติเงินทองขาวของยศถาบรรดาศักดิ์
เขามาขวางแลวไปไมไดจม ถาเอาธรรม ธรรมเลิศกวาส่ิงเหลานี้ทั้งหมดเขามาใหใจได
ชมแลวบืนเลยที่นี่ บืนได ไปได ผานได นั่นใหคิดอยางน้ัน อยาคิดทางออนแอ ถาคิด
ทางออนแอจมทั้งนั้น 

เรามาฝกตัวของเรา อะไรเปนอุปสรรคเวลานี้ อุปสรรคตอความดีงามของเราคือ
อะไรปดออกๆ อันใดทีจ่ะเปนความดีงามก็คอืธรรม ธรรมนี้เลิศเลอไมมีอะไรเสมอแลว
ควาใสนั้นเลย เอา เปนกับตายควาใสธรรมๆ นั่นไปได ใหพากนัจําเอา ตองฝกหัดอยาง
นั้นฝกตนเอง จะเอาอยางอื่นอยางใดที่ไมเปนทาเปนทาง เปนแตกิเลสหลอกลวงเอามา
อวดเปนของดิบของดีแลวหลงไปกับเขาแลวจมนะ ตองดีดตองดิ้นเสมอ 

พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางทุกแบบทุกฉบับ ตัง้แตเสด็จออกทรงผนวชก็ใคร
ทําไดเห็นไหมละ พระองคยังทําได ทกุอยางทาํได เวลาจะไปกพ็ระบารมีสูงสงสุดขดี
แลวเปดทางอาใหเลย ในพระราชวังเครื่องขับกลอมบํารุงบําเรอกลายเปนปาชาผีดิบไป
หมด รองครวญคราง อือๆ อาๆ อยูทุกแหงทกุหน มองไปแลวดูไมไดฟงไมได ทกุวัน
ไมเปนอยางนี้แลววันนี้ทําไมจึงเปนอยางน้ี ยิ่งเพิม่ความสลดสังเวช แลวดีดผึงเลย นั่น
เปนอยางน้ัน ประตพูระนครใครรักษาไวประตูมกีี่คน วันนั้นมันสลบไหลไปหมดอํานาจ
บารมีกลอมมันใหหลับไปหมด เสด็จออกทรงผนวช เปนอยางน้ันละพระพุทธเจา จนได
ตรัสรูขึ้นมา 

ทรงพระบําเพ็ญอยูแทบเปนแทบตายเปนเวลา ๖ ปจึงไดตรัสรู นี่ละที่เปน
ศาสดาของโลก พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ที่ปรากฏมาจนกระทั่งทกุวันนี้ออกจากความ



 ๕

ตะเกียกตะกายของศาสดาองคเอกน้ันแหละ ไมใชออกไปดวยความรื่นเริงบันเทิงอะไร 
ใหถือมาเปนคติตัวอยาง อยาเอาสิ่งต่ําเขามาเทียบเขามาเปนตัวอยาง ใหเอาสิ่งที่สูงเขา
มาบืนใสๆ นี่เราก็เคยพูดใหฟง ใจนี้สําคัญมาก ถาลงไดพลิกไปทางไหนแลวมันเด็ดนะ 
ใจนี้เมื่อมีส่ิงที่เขาไปแทรกซึมภายในใจซึ่งเปนฝายดีแลวใจนี้จะดีไปทกุระยะๆ อุปสรรค
อะไรๆ มากดีขวางไมไดปดขาดสะบัน้ไปเลย ใจจะพุงๆ เลย ตอธรรมคือแดนพนทุกขที่
เลิศเลอสุดยอดแลว จิตพุงๆ นั้น แลวอะไรเขามาเปนอุปสรรคไมได ทกุขยากลําบาก
ยากเย็นเข็ญใจขนาดไหนไมสนใจ มีแตจะเอาธรรมใหไดอยางใจหวังๆ ผานได 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ อยามาออนแอทอแท มาวัดมาวานี้เลยกลายมาเปนสั่งสม
กิเลสไปเยอะนะ ไมไดมาบํารุงอรรถธรรมสงเสริมธรรมเขาสูใจมีเยอะ นี่ไมพูดเฉยๆ ดู
หมด เพราะกิริยานี้ออกมาจากกิเลส เราเคยมียังไงเปนยังไงจบัออกไปกางนี้มันก็เขากัน
ไดหมด เทานั้นละวันนี้ไมพูดมาก พากันจําเอา 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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