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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ทุกขในหัวใจ 
 

ทองคําทีก่รุงเทพ ๑๑ กิโลคร่ึง ทองคําที่อดุร ๒ กิโลคร่ึง รวมแลวเปนทองคํา
ทั้งหมดเปน ๑๔ กิโลพอดีที่เราไดมาใหม ที่ประเภทไหลซึมนะไดถงึ ๑๔ กิโลแลว บวกกับ 
๓๗ กิโลครึ่งเปน ๕๑ กิโลคร่ึงแลว เราบอกไวเลย เพราะเราพูดกับพี่นองทัง้หลายแบ
ตลอด เราไมเคยกําเลยแมแตบาทเดียว ดวยเจตนาที่ลามกไมมี การจับการจายมากนอยนี ้
เราจายดวยเหตุดวยผลทุกอยาง แมนยําๆ นะ ใครมารุมรามกับเราไมไดเลย เรารับผิดชอบ
คนเดียวการเงินการทอง เปนผูส่ังเอง อันนั้นเทาไรๆ ส่ัง ควรจะจายเงินสดไดก็จายเงินสด 
ควรจะจายเช็คก็จายตลอดมาอยางนี้ มากนอยเราเปนผูรับผิดชอบทุกบาทไปเลยทีเดียว 
เพราะฉะนั้นจึงไมมทีางร่ัวไหลไปไหนเลย สวนทองคําไดมาเทาไรก็อยางวานั่นแหละ เก็บไว
ก็แบบเดียวกัน บริสุทธิ์แบบเดียวกันหมดเลย พอถึงเวลาก็เอาออกๆ จากน้ันก็เขาคลัง
หลวง เหมือนกันหมด 

เราจึงวาภูมิใจเราไดชวยพี่นองทัง้หลายดวยความเมตตาจริงๆ ถึงขนาดรองโกกนั่น
ละ แลวมันจะไปมีแกใจเอานั้นเอานี้ไดยังไง ไมมีสําหรับเรา เรียกวาไมมีเลย มีแตออก
ทั้งนั้นๆ เวลานี้ก็หลายตึก ทางจันทผานมาแลว ๖ ลาน เขาจดหมายมาบอกแลวเมื่อวานนี้ 
สงไปครบเรียบรอยแลว มัน ๖ ลานเทาไร อยางนอย ๖ ลาน มาบอกขอบบุญขอบคุณ อยา
มาบอก ขอบหาอะไร 

เวลานี้ทองเราไดสวนสุดทายนี้ ๑๔ กโิล มันจะคอยเพิ่มเขาไปเรื่อยๆ ละ ใครจะตูม
ตามมาก็ตูมตาม หนาแลงลูกเห็บใหญลงตูมตามใหมีประวัติศาสตรในชาติไทยเราบางซิ มี
แตยิบแย็บๆ อยูๆ ก็ตมูลงมาใหเห็นสักทีนะ ตั้งแต ๑๑ ตันเรายังไดวะ ทําไมอันนี้จะไมได 

ขอใหพี่นองทั้งหลายตั้งอกตัง้ใจในศีลในธรรมนะ เวลานี้โลกรอนมากทีเดียวเพราะ
ขาดศีลธรรม กิเลสออกหนาถือบังเหียน โกยแตความทุกขมาเผาสัตวโลก ใครอยูที่ไหน เรา
อยาไปคํานึงคํานวณวาผูใหญผูนอย คนมีคนจนวาจะมีความสุข ความทุกขในหัวใจนั้น มี
มากเทาไรยิ่งทุกขมากๆ เอาธรรมจับเขาไป เอาตาเราจับนี้ก็จะมองกันอยางวา โอย นี่เขามี
ตึกรามบานชอง มีสมบตัิเงินทองขาวของมากอะไรๆ เขามียศนั้นยศนี้ ดูแตนั้นก็เพลินเปน
บากับกิเลสไป ทางนี้ก็ดดีก็ดิ้นไป 
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ถาเอาธรรมจับปบนี้ดูหัวใจเทานั้น กองไหนกองทุกขมากทีสุ่ด กองไหนกองทกุข
นอย คนที่มีมากทกุขทีสุ่ด คนที่มยีศมากทุกขในหัวใจที่สุด นี้หมายถึงทกุขในหัวใจนะ 
ภายนอกมีแตภายในเปนไฟเผา เพราะกิเลสอยูขางใน กิเลสบีบบังคับใหทําอยางน้ีๆ หมุน
อยูอยางน้ีในหัวใจ หัวใจจึงรอนมากทีเดียว เปนผูใหญเทาไรยิ่งรอนมาก ดไีมดตีาสีตาสา
อยูตามทองนาเขาไมไดรอนมากเหมือนผูใหญผูโต ผูมั่งมีศรีสุข นี้เราพูดตามอรรถตาม
ธรรม หมายถึงวาทุกขในหัวใจ 

ผูแบกหามทุกขมากที่สุดคือหัวใจ เอาธรรมจับเขาไปเห็นหมดรูหมด ใครจะวาใคร
มั่งใครมีใครมีความสุขมาก เรามีเงินมีทองขาวของมากมาย เราเปนเศรษฐีเรามีความสุข
มาก เรามียศถาบรรดาศักดิ์สูงเรามีความสุขมาก อันนี้เปนเพียงลมปากเฉยๆ  ตัวจริงแทๆ 
อยูที่หัวใจ เผาอยูตลอดเวลามากนอยตามสมบัติเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์ที่มี เขาใจไหม 
สรางอารมณใสตัวเอง เผาหัวใจตัวเอง สมบัติเขาอยูอยางน้ันแหละ มีอะไรเขาก็อยูอยางนั้น
ของเขา แตใจนี้สรางตัวเองขึ้นมาเผาตัวเองตลอดเวลา ครั้นเวลาตายแลวสิ่งทั้งหลายที่มีอยู
นั้นก็มีอยูอยางน้ันแหละ สุดทายก็ไปเผาดวยไฟเหมือนกันหมดเลย เผาดวยไฟไปเทา
นั้นเอง ไมเห็นมีอะไรแปลกตางคนมีคนจน 

แตคนที่มีบุญมีกุศลสรางไวภายในใจนี้ไมเปนอยางน้ัน ตางกันอยูมากทเีดียว ผูนี้มี
ที่เกาะที่ยึด มากนอยมีทีเ่กาะที่ยึด ตายใจๆ ไปได อาศัยอันนี้เองนะ ส่ิงเหลานั้นอยาหวังจะ
ไดอาศัย อาศัยในชีวิตของเราที่มีอยูประโลมโลกไปอยางน้ันแหละ สวนภายในที่จะฝากเปน
ฝากตายจริงๆ ไมไดมีนะ เราอยากจะพูดวาอยางนั้น มีก็หยอมแหยมนอยๆ เชนอยางชาว
พุทธหรือผูมุงอรรถมุงธรรมจริงๆ ผูนี้เปนผูมีหลักมีเกณฑ มีมากมีนอยพึ่งเปนพึ่งตายได
คือผูนี้แล จําใหดีนะ 

นี่ไดสอนทั้งหลายดวยการปฏิบัติมาแลวเต็มกําลังความสามารถ คิดดูซิเวลามันดีด
มันดิ้นหาอรรถหาธรรมมันก็ทุกขอันหนึ่ง แตก็ทกุขเพื่อความสุข ดีดขนาดไหนดิ้นขนาด
ไหนมันจะเปนจะตาย ถึงขั้นมันจะตาย เอา มอบเลยๆ เราก็เคยพูดแลว เฉียดสลบไสลไป
เร่ือยๆ ความเพียรของเรา แตไมเคยสลบไมเคยตาย เร่ืองความทุกขแสนสาหัส แต
ความสุขที่จะเกิดขึ้นจากความอุตสาหพยายามเพื่อความดีงามทั้งหลายนี้ มันแทรกกันไปๆ 
ทุกขมากเทาไรความสุขจะตามกันมา ทีนี้ทุกขดวยการเสาะแสวงหาความชั่ว ทุกขมากเทาไร
ยิ่งทุกขเพื่อมหันตทุกขนะ 

เราอยาไปเขาใจวาทุกขเหลานี้จะเบาบางลง ไมเบาบาง ถาว่ิงตามกิเลสแลวไมมีวัน
เบาบาง ถาว่ิงตามอรรถตามธรรมแลวนับวันเบาบาง เร่ืองความทุกขความลําบากทั้งหลาย 
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เร่ืองหลักเกณฑที่เรายึดในจิตใจของเรา เพื่อแคลวคลาดปลอดภัยโดยลําดับนี้มีในหัวใจ
ของผูเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมนะ ผูไมเสาะแสวงหาอยาหวังเลย พูดใหชัดๆ อยางนี้เลย 
ธรรมตองยนืตัว เปนอยางไรตองบอกอยางน้ัน ไมมีหวังแหละ ดิ้นกันอยูอยางน้ัน เหมือน
คนหรือสัตวตกน้ําในทามกลางมหาสมุทร มองไปนี้ปอมแปมๆ หาฝงหาฝาจะยึดจะเกาะ
เพื่อความแคลวคลาดปลอดภัยใหพนจากการตกน้ํานี้ไปไมมีเลย ตางคนตางสัตวปอม
แปมๆ อยูในทามกลางมหาสมุทร มหาสมมุติมหานิยม นี่เรียกวัฏจักร คือมหาสมมตุิมหา
นิยม ลอยกนัอยูนี้ไมมีหลักยึด ไปไมได 

ผูที่มีคุณงามความดีแมจะตกอยูในนั้นก็ยังมีเครื่องรองรับๆ มีเรือมีแพเขามารับให
ผานไปได หรือมีเกาะมีดอนพอปนขึน้เกาะได นี่คือผูมีบุญมกีุศล ยังพอมีฝงมีฝาที่เกาะยึด
ได ถาไมมีบุญมีกุศลเลยมีแตส่ิงเหลานั้น ก็เทากับคนตกน้ําไมมีฝงมีฝาจะเกาะยึดนั้นแหละ 
พากันจําเอานะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 

ผูกํากับ จากนสพ.พิมพไทย คอลัมนวิจารณธรรม วันศุกรที่ 22 ต.ค.47 
 

เหตุมันเกิดเพราะเงินแทๆ !! 
การมีคําส่ังปลดทานเจาอาวาสวัดหลวงพอโสธร ตนเหตุเกิดมาจากอะไรหากไมใช

เพราะเรื่องเงิน ก็เงินนี่แหละเปนที่มาแหงลาภ ยศถาบรรดาศักดิ ์ และตําแหนงทางการ
ปกครอง ดังน้ันเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวัดของหลวงพอพทุธโสธรจึงมีตนเหตุมาจากเงิน 

เงินตัวเดียวเทานั้นที่เชื่อวาเนรมิตไดทกุอยาง ซึ่งพระคุณเจาผูแตกฉานในอรรถใน
ธรรมทานตั้งชื่อใหเจาเงินตัวนี้วา “ไอหลังลาย” เจาหลังลายตัวนี้แหละหากพระรูปใดขนืไป
ยึดติดกับมันเขามันจะแวงกัดเอาทันท ีทําใหพระเสียพระ เสียผูเสียคน 

หรืออาจจะตองเสียหมา ! 

ตามที่หลวงพอเจาอาวาสทานพูดวา เร่ืองที่เกิดขึ้นเปนเพราะมีพระรูปหนึ่งในวัด
ชอบขนเงินของวัดไปปรนเปรอพระผูใหญในสวนกลาง ทําใหระบบการควบคุมดูแลการเงิน
ของวัดเกดิปญหา เมื่อมันมีปญหาเรื่องเงินเกิดขึ้น ความเสียหายตอชื่อเสียงของวดัก็จะ
ตามมา ดังน้ันในฐานะที่มีอํานาจควบคุมดูแลใหกิจการของวัดดําเนินไปอยางเปนระเบียบ
เรียบรอย และเพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ ตามมาอีก หลวงพอเจาอาวาสจึงตั้ง
คณะกรรมการกลางขึ้นมาคณะหนึ่ง 

มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
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คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลผูมีคุณวุฒิเปนที่นับถือไววางใจในสังคม หลาย
ทาน แตไมมีการแตงตั้งใหพระหรือคนของวัดเขารวมเปนกรรมการอยูดวย ทั้งน้ีก็เพือ่ให
เกิดความเปนกลางและยุติธรรมมากที่สุด เมื่อคณะกรรมการชุดนี้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบ
ระบบบัญชีเงินของวัด จูๆ  ก็เกิดมีววัสันหลังหวะนําเร่ืองเขาไปฟองเจาคณะจังหวัด กับทั้ง
ยังนําเร่ืองนี้เขาไปหารือกับเจาคณะพระผูใหญในสวนกลาง 

แผนชิงบัลลังกเจาอาวาสจึงเกิดขึ้น ! 
ตองลมกอนที่อะไรๆ มันจะถูกเปดเผย ? 

กอนนั้นพระผูใหญในสวนกลางไดเคยรองขอเงินกอนเปนจํานวนถึง 20 ลานบาท 
อางวาจะนํามาจัดตั้งเปนกองทุนมูลนิธิ เรียกวาอางเอาอยางหนาดานๆ โดยไมคํานึงถึงฝาย
ที่ตองคุมบัญชีรับผิดชอบการเงินของวัด ซึ่งแตกอนนั้นก็เคยจายเปนคาปูทางขึ้นสูตาํแหนง
ใหอยูแลว 

พอเกิดเรื่องน้ีขึ้นมาปบ ก็ออกขาวมส.มีมติส่ังปลดปุบ ความผิดความเลวโยนใหแก
ทานเจาอาวาสทั้งนั้น  หาวาสรางโบสถ 10 ปยังไมเสร็จบางละ สรางเขื่อนคอนขางมีเงือ่นงํา
บางละ ปลอยใหลูกศิษยจายเงินไมถูกตองแกผูรับเหมากอสรางบางละ ฮั้วกับผูรับเหมาบาง
ละ วาไปวามาก็มาลงวาทานเจาอาวาสชราภาพ หูหนวกไมคอยไดยิน 

ควรยกใหเปนที่ปรึกษากติติมศกัดิ์ ! 

ลวงโลกไดสมบทบาทจริงๆ ครับทานผูชม 

ผูที่เสพขาวสารที่ไมรูอิโหนอิเหนก็เทใจเชื่อเปนปเปนขลุย 

ผลเสียก็คือวัดหลวงพอโสธรถูกละเลงเละเปนโจก !! 

เอาดีใสตัว เอาชั่วใสคนอื่น พระหรือเน่ีย ?? 

ถาเจาคณะจังหวัดยุติธรรมจริง ก็ควรตองทําหนาที่เขาชวยระงับอธิกรณเปนดาน
แรก เร่ืองใหญเจาคณะพระสังฆาธิการมีหนาที่ตองทําใหเปนเรื่องเล็ก เร่ืองเล็กๆ ตองทํา
ไมใหเปนเรื่อง พูดไดอยางไรวาเร่ืองนี้รองเจาอาวาสรายงานใหทราบนานแลว ถารายงาน
จริง รายงานขางเดียวหรือรายงานทั้งสองฝาย ?  ฟงความขางเดียวหรือฟงทั้งสองดาน ? 

เมื่อรูแลววาวัดภายใตการปกครองกําลังเกิดปญหาดวยวงเงินถึง 1,800 ลาน ทําไม
ไมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเพื่อความเปนธรรม ทําไมถึงรีบรอนนําเร่ืองเขาไปพูด
ในที่ประชุมมส.โดยไมไดบรรจุเปนวาระ ขณะที่สมเด็จพระมหาธีราจารยยังไมทราบเรื่อง 

หรือมีกรรมการมส.รูปหนึ่งรูปใดรูเห็นกับเงิน 1,800 ลานนี้ดวย ?? 

       ณ. หนูแกว 
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หลวงตา เราพูดเรื่องไอหลังลาย เปนยังไงละถกูไหม หรือวาหลวงตาอุตริเหรอ ฟง
ซิขึ้นแลวเห็นไหมละ ไอหลังลายมันสําคัญนะ มันประหารชีวิตพระก็ไดขัน้ไหนก็ตาม อยาง
ทุกวันนี้เขาตั้งสูงสุดถงึขั้นสมเด็จ จะใหเลยสมเด็จก็ตามไอหลังลายฟาดคอขาดหมดเลย 
เขาใจไหม ไอหลังลายมันเกงมาก เร่ืองธรรมไมมีความหมาย ไอหลังลายเหยียบแหลก
หมดเลย ธรรมจึงไมคอยม ี นี่พูดยอมๆ และไมมีในพระเราเวลานี้ มีแตไอหลังลายขึ้น
เหยียบอรรถเหยียบธรรมบนหัวโลนของพระหมดเลย ไปที่ไหนมีแตไอหลังลายออกหนา
ออกตา เร่ืองศีลเร่ืองธรรม ศีลาจารวัตร ถาปฏิบัติเพื่อความเปนศีลเปนธรรมแกตนเอง
และเพื่อสวนรวม ไมมีในพระผูทีถู่กไอหลังลายเหยียบหัวนี้เลย ไอหลังลายเหยียบไป
หมดๆ  

เราพูดเอาใหเต็มเหนี่ยวเลย พูดใหเต็มสัดเต็มสวน หลวงตาบัวนี้ไอหลังลายเหยียบ
ไมไดบอกตรงๆ  ใหปูไอหลังลาย ยาไอหลังลาย โคตรแซไอหลังลายมาเหยียบหลวงตาบัว
เหยียบไมได มีแตหลวงตาบัวเหยียบมันแหลกไปเลย เขาใจไหม เหยียบไปใสคนทุกขคน
จน สถานสงเคราะห โรงพยาบาล ที่ราชการตางๆ ทั่วประเทศไทย เหยียบหัวมันไปตามนั้น
ไปเลย ใหเปนตึกเปนรานขึ้นมาจากไอหลังลาย ที่จะใหมาเหยียบหลวงตาบัวนี้เหยยีบไมได 
ทานทั้งหลายฟงเสียนะ 

หลวงตาบัวเอาธรรมเอาของจริงมาพดูใหทานทั้งหลายฟง เพราะปฏิบัติอยางจริง
อยางจัง ไดรูเหตุรูผลมาตั้งแตตนจนอวสานปจจุบันนี้ เราเปดเต็มที่ในการชวยโลกคราวนี้ 
อยางเขาจะมาตรวจเงินตรวจทองหลวงตาบัววาไดเงินไดทองมายังไงๆ พวกเปรตพวกผี
พวกกินไมอิม่นั่นแหละ หาเก็บตกตลอด เขาจะมาตรวจตราพาทีสมบัติเงินทองขาวของกับ
หลวงตาบัว ไดมาทุจริตหรือสุจริตอยางไร เขาจะมาตรวจ ทางนี้พอทราบขาวก็บอกวา ให
มันยกโคตรมาเลย มาเพยีงคนหนึ่งสองคนไมพอ ใหมันยกโคตรมาตรวจหลวงตาบัว หลวง
ตาบัวจะจับหัวมันไสเขาโรงพยาบาลโรงเดียว มันตรวจอยูสามเดือนไมหมด เขาใจไหม 

คือเราจายโรงพยาบาลนี้คาอะไรๆ ฟาดตั้งแตเหล็กแตอฐิแตปูนแตทรายขึ้นมาใช
ไหมละ ใหมันไปไลอยูนัน้อีก สามเดือนก็ไมจบ มันตายหมดทั้งโคตรทั้งแซ ไมไดไปถงึตึก
โรงพยาบาลหลังที่สองทีส่าม พูดใหมันชัดๆ เราทําอยางน้ีเราทํากับโลก ไอเร่ืองสกปรก
โสมมจะมาเทียบทองคําทั้งแทง จะมาเหยียบทองคําเหยียบไมลง ธรรมเปนธรรม เทากับ
ทองคําทัง้แทง มตูรคูถคือกิเลสตณัหาตัวสกปรกเลวรายที่สุด จะไปเหยียบทองคํา ลด
ทองคําลงมาอยางน้ีเปนไปไมไดเลย นี้ธรรมเปนธรรม เรานํามาปฏิบัติตอโลกปฏิบัติแบบนี้
เอง เราไมมีอะไร ใหพากันเขาใจเอานะ 
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(มีผูถวายทองคํา) เออ ไหลซึมเขามาเรื่อยๆ อยางน้ี นี่ได ๑๔ กิโลแลว ตอไปนี้จะ
ขึ้นเรื่อยๆ เราจะเอาเขาคลังหลวง หนุนคลังหลวงของเรา คราวนี้เปนคราวสําคัญของคนทั้ง
ประเทศ ควรจะไดทองคําที่เปนเศษเปนเหลือเขาเปนน้ําไหลซึมเขาสูคลังหลวงของเรา นี่
เห็นไหมละ ทั้งนั่งทัง้คูเขาทั้งเหยียด นั่งฉันจังหันก็จะไมเสร็จ ปวดๆ ใหพร 
 

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/

