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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

กิเลสอายใครเปนเมื่อไร 
กอนจังหัน 

พุทธศาสนากําลังจะมุดมอดไปจากเมืองไทยเราแลว คอยหมดไปๆ ดูแลวสลด
สังเวชนะ ฆราวาสเขามาๆ ดูจุดใหญคือดูวัดดูวาดูพระดูเณร ดูแลวสลดสังเวชนะ เรา
ไมไดวาเราเลิศกวาเขา เอาธรรมมาเทียบกับสิ่งเหลานี้แลวมันนาสลดสังเวช ความหมาย
วางั้น จะไมมีเหลือแลวนะศาสนาที่เลิศเลอ ที่พระพุทธเจาพาสัตวดําเนินมาโดยลําดับ 
มันไมเห็นมีคุณคาอะไรแลวเดี๋ยวนี้ พวกกองมูตรกองคูถมันเขาเหยียบเขาทบัไปหมด 
จะไมมอีะไรเหลือแลว ทีนี้กองทุกขก็ไปดวยกันกับพวกเหอๆ นั้นแหละ ผูทานไมเหอ
ทานไมเปนทุกข ไอผูเหอๆ นั้นละมันเปนทุกขมากเวลาน้ี ไดเทาไรไมพอๆ  

อยางรัฐบาลสวมรัฐบาลถานปจจุบันนี้ นี่เศรษฐีสวมเศรษฐีถาน รัฐบาลสวม
รัฐบาลถาน ไปดูสมัยปจจุบันนี้ คนทั้งเมืองคนทัง้ชาติทั้งประเทศเขาไลออกไมยอมออก
จากสวมจากถานนะนี่ เหมือนปลอยหมาเขาถานพวกนี้นะ พูดแลวสลดสังเวช อํานาจ
ของกิเลสมันอายใครเปนเมื่อไร หนาดานที่สุดคือกิเลส มึนทึน ดุดันที่จะเอาใหไดอยาง
ใจที่สุดคือกิเลส ไมมีเหตุมีผล ทําใหชาติบานเมือง ศาสนา เดือดรอนไปตามๆ กันหมด 
เมืองไทยเราเดี๋ยวนี้วาทุกหยอมหญากไ็ดเวลานี้ กระเทือนไปหมดเลย คือกเิลสความได
ไมพอๆ บายศบาลาภบาไดไมพอ อะไรก็ไมพอ เผาแหลกไปเลย อะไรมันจะพอ 

ตายแลวก็เอาไฟเทานั้นละไปเผา พอที่กองไฟไมเห็นมีเลิศเลอที่ไหน ใครตาย
แลวเอาไปที่ไหน ไมเผาก็ฝงเทานั้นแหละ ไมอยากฝงทิ้งใหแรงใหกาเขาก็ไมรังเกียจละ 
หรือเขาอาจรังเกียจถาเปนศพที่เลวรายที่สุด ศพพวกมูตรพวกคูถ พวกเห็นแกไดแกรํ่า
แกรวย กอไฟเผาบานเผาเมืองนี้ ตายลงไปแลวอีแรงอีกานากลัวจะไมมากนิศพ เดี๋ยว
มันจะไปติดพันเขาอีก ก็จะกลายเปนอีแรงอีกามีความมักใหญใฝสูงเปนบาไปตามๆ 
กันอีก นกหนูปูปกที่ไหนก็จะมาเปนสัตวเห็นแกไดเห็นแกรํ่าแกรวย เปนไฟกันทั้งโลก
นั่นแหละ มันนาทุเรศจริงๆ  

เอาธรรมออกมันไมยอมฟงเสียงเลยเวลานี้ มีแตเร่ืองกิเลสตีตลาดๆ ไปที่ไหนดี
หมดถาเปนเรื่องของกิเลส ถาเปนเรื่องของธรรมแลวไมมีคาๆ อะไรเลย นั่นละคือคน
หมดคาแลว พวกเรานี้พวกฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว พวกหมดคาหมดราคา ไมมี
คามีราคา มีแตคอยแตลมหายใจฝอดๆ แลวหัวใจมีอะไรเปนหลักใจละ ถาธรรมไมมี
แลวหมดหวังเลย เอาไปนั่งอยูบนกองเงินกองทอง ก็ไปหมดหวังอยูบนกองเงินกองทอง
ถาไมมคีวามดีงาม ไมมอีรรถมีธรรมเขาสูใจ ศาสนาเขาสูใจบางแลวตายทิ้งเปลาๆ เอา
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ไปตายบนกองเงินกองทอง กไ็ปเนาเฟะอยูบนกองเงินกองทองใหเลอะเทอะไปตามๆ 
กันหมดนั่นแหละ พากันจําเอานะ 

โฮ นาสลดสังเวชนะ เราจวนจะตายเทาไรมันอดไมไดนะตามองไปที่ไหน แต
กอนไมเปน มองไปไหนก็ธรรมดา ฟงก็ฟงธรรมดา เดี๋ยวนี้มันไมเปนอยางน้ันก็บอกไม
เปน พอตามองไปที่ไหนเรียกวาสติปญญาอัตโนมตัิมันจะหมุนของมันไปพรอมๆ ไดยนิ
ก็ดี ไดเห็นกด็ี มันจะเปนอัตโนมัติของมันไปพรอมๆ เรียบรอยแลวปลอยวางๆ เหมือน
ไมรูไมชี้ เหมือนไมเห็น ถาจะมาแบกหามเรากห็นักอีกเหมอืนกัน มันนาทุเรศนะ 

เปนยังไงพี่นองทัง้หลาย ดังทีพ่ระพุทธเจาทานทรงแสดงกระตกุพวกสัตวทีม่ันโง
หรือมืดมิดปดตาวา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจจฺํ ปชฺชลิเต สติ อนฺธกาเรน โอนทฺธา 
ปทีป น คเวสถ ก็เมื่อโลกสันนิวาสน้ีมันรอนเปนฟนเปนไฟอยูดวยความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ดวยราคะตัณหาความมืดบอดครอบงําสัตวโลกอยูตลอดเวลานี้ เธอ
ทั้งหลายยงัมาหัวเราะกันหาอะไรอยูในทามกลางกองไฟนี้ หัวเราะหาอะไร เคยมีไหม
สัตวทั้งหลายไปหัวเราะกันอยูทามกลางกองไฟ ทามกลางหมอน้ํารอน เคยมีไหม ถา
ไมใชมนุษยพวกที่โงที่สุดนี่ไปหัวเราะกันอยูในทามกลางกองฟนกองไฟ ราคคฺคินา 
โทสคฺคินา โมหคฺคินา นี้คือกองไฟ มนัไปหัวเราะกันอยูตรงนี ้

ทานแสดงไวในบาลีมี ทําไมจึงไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง ทานบอก ปทีป น คเวสถ ก็
เมื่อโลกสันนิวาสเปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอดเวลา ดวยความมืดมนอนธการนี้ ยัง
หัวเราะกันไดอยูเหรอ หัวเราะอยูในทามกลางกองไฟไดอยูเหรอ ทําไมไมเสาะแสวงหา
ที่พึ่ง นี่พระพุทธเจาแทๆ แสดง แลวพวกเรามันเปนสัตวประเภทไหนถึงไมไดฟงเสียง
ศาสดา ฟงเสียงแตมูตรแตคูถ จับหางดึงออกมนัโดดเขาไปในสวมในถาน ส่ิงเหลานั้น
ถือเปนสมบัติเงินทองอันเลิศเลอๆ ธรรมที่จะครองหัวใจใหเปนความสุขความเจริญเลิศ
เลอมันไมสนใจนะเวลานี้ ฟงเอานะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ฟง ธรรมลีวัดถ้ําผาแดงถวายทองคํา ๔๐ บาท ๕๐ สตางค เงินสด ๒๐,๑๐๐ 
เช็ค ๑๖๑,๕๐๐ บาท รวม ๑๘๑,๖๐๐ บาท ดอลลาร ๓๐ ดอลล เงินยูโร ๑๐๐ ยูโร 

(ชาวบุรีรัมยถวายปจจัยรวมศูนยดวงตา) เราตั้งศูนยดวงตาที่บุรีรัมย เพชรบูรณ 
พิษณุโลก อตุรดิตถ ๔ แหงแลว แตละแหงไมนอยนะ นี่เรียกวาเร่ิมตนๆ ตานี้ไมใช
เร่ืองเล็กนอย แพงมากเครื่องมือตา เพราะตองเอามาจากนอกทัง้น้ัน เมืองไทยเราไม
ทันก็ตองยอมรับเขา ตองเอาจากเมืองนอกมา บุรีรัมยเร่ิมตน ๖ ลานแลวเวลานี้กําลังส่ัง 
เพชรบูรณ ๔ ลานกวา พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่นกวา อุตรดิตถ ๕ ลานแปด นี่กําลังอยู
ในหัวอกหลวงตา เร่ิมละที่วาเทานั้นลานเทานี้ลานยังไมมากนะ เร่ิม จากน้ันก็กาวละ 
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กาวเรื่อยๆ อยางน้ีละดวงตา ลงจุดไหนๆ ดวงตาสําคัญมาก แพงๆ เราไดเห็นชัดเจนที่
เราไปชวยโรงพยาบาลศูนยอุดร มัน ๒๐ กวาลาน เมื่อเร็วๆ นี้ก็มาบิดเอาเงินเราไปตั้ง 
๗ ลานกวา ศูนยตาอยูๆ ก็มาฟาดเอาเสีย ๗ ลานกวา เราใหเลย เพราะเราเอามือเขียน
เราตองเอามือลบ 

คือเราไดเปดโอกาสใหแลวสําหรับโรงพยาบาลอุดร ศูนยตา เราเปดโอกาสให
หมดเลยจนกระทั่งเราตาย เครื่องมอืตาอะไรไมดีควรซอมใหรีบซอม ซอมไมไดใหรีบ
ส่ัง เครื่องมือแพทยสําหรับตานี้อันไหนบกพรอง ที่หมอเหน็สมควรวาจะควรสั่งใหส่ัง
เลย เราบอกงั้น ใหส่ังเลย เมื่อของตกมาถงึ หมอทดสอบคุณภาพเรียบรอยแลวสงบิล
มาให เราก็จายไปตามบริษัทนั้นๆ อยูๆ  ฟาดมาเมื่อเร็วๆ นี้ฟาดตั้ง ๗ ลาน ก็เราเปด
ไวแลว ถึง ๑๐ ลานก็จะตองใหใชไหมละ เราใหเลยทันที นี่ละเขาเรียกมือเขียนมือลบ 
เอามือเขียนตีนลบไมได เราปวารณาถึงขนาดนั้น เอาใหส่ังเลยตา ไมตองมาขออนุญาต
จากเรา ถึงขนาดนั้นเขายังมีมารยาท เขาเห็นวามันมากเกินไป อยูๆ ฟาดเสีย ๗ ลาน
กวา เราก็ใหทันทีเลย รับกันอยางน้ัน 

เวียงจันทนก็ไมไดปลอยนะ ยงัติดตามอยู ไปแลว ๑๖ ลาน เวียงจันทนก็
ประเทศลาวทั้งประเทศ สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายวาไง ครอบโลกธาตุ ชวยกัน
ไปหมดนั่นแหละ 

(ถวายดวงตารวมศูนยดวงตา ๕๕,๕๐๐ บาท) มาเรื่อยๆ อยางน้ีละ เวลานี้กําลัง
หนักมากเรื่องตา เพราะเราเห็นความสําคัญของตามากที่สุด เพราะฉะนั้นเราจึงเขาจุด
ตา พอเราเปดตานี้ก็พรึบมาเลย ตั้งแตพิษณุโลกมานี้ปุบปบทันทีๆ หูดีพวกนี้ ดีอยางน้ี
ละ เราพูดมันไดยินหมดจะวาไง เขาก็มาตามนั้น ใหตามน้ันๆ หลายลานละมังที่วา
เดี๋ยวนี้นะ กี่ลานแลว (ทั้งหมดนะฮะ) ที่ส่ังตะกี้นี้เร็วๆ ตั้งแต ๕ ลาน ๙ ลานอะไรไป
เร่ือย (มีพิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่น เพชรบูรณ ๔ ลาน บุรีรัมย ๖ ลาน อุตรดิตถ ๕ ลาน 
๘ แสนครับ) แลวบวกกันเปนเทาไร รวมกันเปนเทาไร 

(๒๔,๘๕๐,๐๐๐ ครับ ๔ จังหวัด) ๔ จังหวัดนี้ ๒๔ ลานเหรอ ของงายเมื่อไร 
เราจะไดเงินมาจากไหน นี่ละเงินมาทั้งหลายนี้ออกหมดเลย เราแบตลอดไมมีคําวากํา 
ไดเทาไรมาออกหมดเลยๆ เพื่อพีน่องชาวไทยเรา ตางประเทศก็มี พวกพมา พวก
เวียงจันทน ทางนั้นก็ฝายโรงพยาบาลเหมือนกันพมา แลวทางเวียงจันทนก็โรงพยาบาล 
ออกไปนอกไป (เวียงจันทน ๑๖,๙๙๓,๐๔๐ บาทครับ) โอ เวียงจันทน ๑๖ ลาน เออ 
นี่หมายถึงเวียงจันทน อยางน้ันละ (ไมนับของอกีประมาณ ๔ ลาน) ของไป ๔ ลานไม
นับ นี่วันมาขนเอาไป ๕ คันรถสิบลอ แลว ๗ คันรถสิบลอไปสองเที่ยวใหไปแลวไมนับ 
นี่วา ๔ ลาน ก็อยางน้ันละ 
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วัดเราเปนวัดที่เปดทาน พูดตามความสัตยความจริง ถาจะแขงไมมีวัดไหนมา
แขงไดเลยทัว่ประเทศไทยพูดใหชัดเจน แขงวัดนี้ในการบริจาคทาน รอบดานออกทกุแง
ทุกมุมเลย มาทางไหนๆ ออกตลอดไมมีเหลือๆ อันนี้กเ็พราะอะไร ก็เพราะความ
เมตตา อํานาจแหงความเมตตานี้มีเทาไรมันกวาดออกหมด ไมมีคําวากวาดเขา เมตตา
ไดเทาไรกวาดออกๆ หมดเลย นี่ละอํานาจความเมตตาไปที่ไหนมันจึงเย็นซิ ผูรับก็มี
ความยิ้มแยมแจมใส ผูใหก็ใหดวยความเมตตา จนกระทั่งวันเราตายละถึงจะหยุดเรื่อง
เหลานี้ ตายแลวยังสุดทายอีก เราทําพินัยกรรมไวเรียบรอยแลว 

เวลาเราตายมีประชาชนมาเผาศพเรา ไมใหทําอะไรหรูหราฟูฟาส่ิงภายนอก 
กอสรางน้ันกอสรางน้ีมาประดับโลงผีตายไมเหมาะ สมบัติเงินทองขาวของที่ไดมามาก
นอยตั้งกรรมการกึ๊กขึ้นเลย เก็บรักษาไวเรียบรอย เสร็จแลวยกเขาซื้อทองคําเขาสูคลัง
หลวงหนึ่ง อันหนึ่งยกเขาคลังหลวงไปเลยหนึ่ง สองอยาง แตยังไงมันจะไปทองคํา
เพราะเราสั่งไวเรียบรอยแลวทองคํา ไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง เพราะทองคํายังบก
บางอยูมาก เราจึงไดรบกวนออดออนพี่นองทั้งหลายตลอดมา เพราะเราไดรูทองคําใน
คลังหลวงเอง จึงวิตกวิจารณมาตลอดขออยูเร่ือยเลย เทานั้นเทานี้มาวันละเล็กละนอย
เพื่อจะเขาคลังหลวง ถาไมเขาอยางน้ีไมมีทางเขานะ 

คิดดูซิทองคาํเราตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงเขาเรียบรอยแลว นี้ก็มาจากพี่นอง
ทั้งหลาย โดยที่เราเปนผูนํานั่นเอง ถาไมนําก็ไมม ีใครมีอยูก็ไมทราบจะบริจาคกับใครๆ 
เมื่อมีผูรับบริจาคก็ไหลเขามาๆ เราก็เขาสูคลังหลวงหมด เดี๋ยวนี้ดูมันจะ ๑๑ ตันเกือบ 
๓๐๐ กิโลแลวมัง (๒๘๗ กิโลครับ) เออ ๑๑ ตัน ๒๘๗ กโิลเวลานี้นะ ที่ ๒๘๗ กิโลน้ี
ยังไมไดเขา คือรอหลอมแลวมาเก็บ หลอมเก็บ แลวจากนั้นก็เขา สวนใหญนั้นเขาแลว 
๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึงเขาเรียบรอยแลว จากน้ันไป ๒๐๐ เทาไร อันนี้ยังไมเขา มีโอกาส
เมื่อไรมันจะเขาเองละ เพราะการควบคุมอยูกับเราคนเดียว ส่ังเมื่อไรก็ได ใหรอ
จังหวะๆ เทานั้นเอง 

สวนดอลลารนั้น ดอลลารมีมากนอยเพียงไรเราหมุนเขามาชวยเงินไทย เงินไทย
ไมพอกับการชวยชาติบานเมือง ตองไดดอลลารเขามาหนุนชวยเงินไทย แปลเปนเงิน
ไทยออกไปเลย ไมไดเขาคลังหลวงละดอลลาร เขาแตทองคํา ทองคํารอยทั้งรอยเขา
ตลอด สวนดอลลารบอกยังไงก็เปนอยางน้ัน ตอนี้ไปดอลลารจะไมไดเขาคลังหลวงนะ 
เพราะเงินไทยเราจะบกบางมาก เพราะเนื่องจากเราหยุดการเทศนาวาการชวยชาติแลว 
แลวผูที่มาขอความชวยเหลือนั้นไมไดบกบางนะ เมื่อเปนอยางน้ันจึงไดอาศัยดอลลาร 
มีเทาไรเขามาชวยเงินไทย ก็ชวยมาตลอดอยางน้ีละ มีเทานั้นละ 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่



 ๕

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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