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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาสวนแสงธรรม กรุงเทพ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ธรรมทานไมหลอกใหตกนรก 
 สรุปเงินสรางเจดียวัดอโศการามถึงวันที่ ๒๒ กมุภาพันธ เมื่อวานนี้ เงินจากอุดร 
๗๐๔,๐๐๐ บาท จากกรุงเทพ ๔๐๖,๕๐๐ บาท รวมทั้งหมดเปนเงิน ๑,๑๑๐,๕๐๐ บาท 
นี่ละตองใหไดลานกอนจะออกเดินทางไปวัดอโศฯ เราเตรียมมัดทุกกระเปาไวแลว เงิน
อยางนอยตองใหไดหนึ่งลาน แตนี้ไดหนึ่งลานแลวก็ไมคอยอะไรนักละ เราจะไปถาม
ขอเท็จจริงทกุอยางจากวัดอโศฯ ขาดเหลือเทาไรๆ แลวจะมาพิจารณากันอีกที ไมใช
นอยๆ นะไมทราบกี่ลานแหละวัดอโศฯ เรารวบรวมไปจากวัดปาบานตาดมาถึงทางนีด้ะ
กันไป ๒๒ ลานกวาแลวนะ ไมนับอนันี้ ๒๒ ลานกวาวัดอโศฯ ไมใชเลนนะ จากน้ันก็จะ
มารวมอยูในเราหมด 

ลําพังวัดอโศฯ จะไปไมรอด จะตกคางอยูนั้น ใหอีแรงอีกาบินเฉี่ยวไปเฉี่ยวมา 
วาเนาแลวควรเปนอาหารก็ยังไมเนา เห็นหูกระดิกๆ อยู แลวบินกลับไปกลับมาอยูนั้น
ละ เราเลยจะไปชําระอีแรงอีกา จึงมารวบรวมกัน นี่ทานทองก็วาจะกลับวันพรุงน้ีวันที่ 
๒๔ ใหโทรไปถามใหชัดเจนนะ ทานทองจะกลับมาถึงวัดอโศการามเวลาเทาไรวันพรุงนี้ 
นี่เราก็จะไปใหทราบเรื่องราวของเจดียวันพรุงน้ี ใหโทรไปถามใหชัดเจนนะวาทานทอง
จะกลับมาถึงวัดอโศการามเวลาเทาไรวันพรุงน้ี วันพรุงนี้เราจะไปเอาเงินไปมอบ แลวก็
จะถามถึงเร่ืองปจจัยขาดเหลือเทาไรใหเรียบรอยในวันพรุงน้ี 

วันที่ ๒๕ เรากลับแลวนี่ ทานทองจะมาวันที่ ๒๔ จะทันกันอยางไรหรือไม ไมทัน
ถามาถึงตอนค่ําตอนเย็น ทานทองควรจะมาหาเราอีกก็ใหมา ถาธรรมดาทานทองตอง
มาถาไมเซอจนเกินไป พูดใหมันชัดเจน เราเคยดุทานทองตลอด ทานทองไมไดฉลาด
นะวางี้เลย ไมสมศักดิ์ศรีของวัดอโศการามซึ่งเปนวัดใหญนะ วาจริงๆ เราไมเหมือนใคร 
ดูลักษณะเซอๆ เซๆ วาจริงๆ แหละเรา มานี่ถาเราไปถึงน้ันทานทองอาจมาถึงตอนเย็น
ก็ไดแลวก็เลยจะปลอยใหเร่ืองผานไป ถาเปนเราไมผาน จะตามใหถึงเลย ก็ครูบา
อาจารยทั้งองคมาชวยเหลือเต็มกําลังใชไหม เราจะมาเอื่อยอายอยูไมไดนะ ถาเปนเรา
แลวผึงเลย พอถงึนั้นปบเตรียมมาเลยถาไมทัน แตนี้จะเปนอยางน้ันไดอยางไรก็มันเซอ 

นี่ตามจริงๆ ไมใชเลนๆ เราก็จะไปใหทัน วันพรุงน้ีใหไดทราบเรื่องราวเจดียมี
อยูเทาไรเราจะประมวลมาพิจารณาชวยเหลือ ไมใชอะไรนะ ทานจะมาจากอินโดนีเซีย
วันพรุงน้ีไมทราบวาเวลาเทาไรมาถึง แตเราฉันจังหันเสร็จแลวเราก็จะไป ในราวจวน
เที่ยงหรือเที่ยงเราก็ไปถึงวัดอโศการาม ถาทานมากอนก็จะทราบเรื่องราวกันเรียบรอย 
แลวก็ประมวลทั้งหมดมาพิจารณาอีกตอไป ถาทานทองยังไมมาก็พลาดละที่นี่ ถาหาก
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วาทานทองมาตอนเย็นทานทองตองมาหาเราใหไดความชัดเจน เพราะทราบแลววาวันที ่
๒๕ เราจะกลับ ก็ทราบกันชัดเจนอยูแลว (กําลังโทรอยูครับ) เออ ถามใหชัดเจนซี จะ
มาเอื่อยๆ ไมไดนะกับเรา เราจริงจังทุกอยาง ดุเร่ือยแหละทานทอง เอาเรื่อยกับทาน
ทอง เราไปดเุร่ือยนะ 

นี่ก็วาจะมาวันที่ ๒๔ แลวก็ยังไมทราบ ใหโทรใหทราบวาจะมาถึงวัดอโศการาม
เวลาประมาณเทาไร ใหติดตอเสีย ถาหากวามาไมทันเราตอนที่เราไป ทานทองมาตอน
เย็นตองมาหาเรา ประมวลบัญชีมาพรอมเลย บอกอยางน้ันเลยนะ (ครับ) ถาสมมุติวา
เราไปนี้ทานทองยงัไมมาเรากลับมากอน แลวทานทองกลับมาแลวใหรวบรวมบัญชี
เจดียเทาไร ขาดเหลือเทาไร เรียบรอยแลวใหมาหาเราในวันพรุงน้ีตอนเยน็ เพราะวันที่ 
๒๕ เราก็จะกลับแลวนี่ เราจะรวบรวมบัญชีทั้งหมด ขาดเหลือเทาไรจะไดพิจารณาตอไป 

โธ มันหนักทุกแงทุกมมุนะเรา ไปที่ไหนทําอยางน้ันละ เร่ืองชวยโลกนี่ชวย
ตลอดเลย ไปที่ไหนหมุนติ้วๆ ชวยทั้งน้ัน อยางน้ีละ นี่ก็ไปทางวัดอโศฯ บางทางไหน
บาง เราเปนแตเพียงผูชี้บอกเทานั้น ไปทางไหนๆ เอา แยกไปๆ ทําประโยชนใหโลก 
เราน้ีบาทเดียวไมเคยแตะไมยุง อยางนั้นนะเราชวยโลกจริงๆ ชวยดวยความพอแลวใน
หัวใจของเรา ไมมอีะไร เราชวยโลกที่ขาดแคลนมากมาย ไปทีไ่หนยุงไปหมดดวยความ
ขาดแคลน จึงชวยเต็มกําลังทุกแหงๆ 

วันพรุงน้ีไมไปไหนละ เหนื่อย พักผอนเสียกอน วันพรุงน้ีจะไปวัดอโศฯ วันที่ 
๒๕ กก็ลับ วันที่ ๒๖ ก็ตองไปจงัหวัดเลย เทศนที่จังหวัดเลย จากน้ันมาวันที่ ๕ มีนาคม
หรืออะไร ไปเทศนที่วัดหลวงพอแนน อยางน้ันละเราไดอยูเมื่อไร หมุนตลอด นี่ก็เปน
กังวลอยูกับทานทองจะมาทันหรือไมทัน ที่สําคัญก็คือวาทานทองมาในวันพรุงน้ีตองมา
หาเรา รวบรวมบัญชีของเจดียมาพรอมเลย ใหทราบชัดในวันพรุงน้ีเปนวันสุดทาย ถา
จะใหเหมาะจริงๆ ก็ใหไดพบกับเราที่วัดอโศฯ เลยนั่นแนนอน ตามมาทีหลังเปนปลีก
เปนยอยอีกแหละ 

ที่เราไดอุตสาหพยายามเจดียวัดอโศการามนี้ เราเทิดทูนครูบาอาจารยทั้งหลาย
นะ เจดียนี้ถึงขึ้น เร่ืองเจดียจริงๆ เราไมเคยริเร่ิม ไมเคยกอเคยสรางขึ้นมา แตเมื่อเวลา
ทําลงไปแลวเรื่องราวก็ประมวลเขามาหาครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ ที่
จะมาวัดอโศการาม ครูบาอาจารยทั้งหลายอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ  นั้นคือพระ
อรหันตแตละองคๆ  เราจะรวมมาที่วัดอโศการามที่เจดียหลังน้ีละ เราจะอาราธนาทาน
มาใหหมด เราจะพยายามเองใหไดมาทุกองคๆ แลวก็มาประดิษฐานที่นั่นใหลูกหลาน
ไทยเราไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจตลอดไปเรื่อยๆ  เราจึงไดอุตสาหพยายาม
เทิดทูน ตกลงเราเลยรับภาระเรื่องเจดียนี้ จะใหเปนเจดียของพระอรหันตในสมัย
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ปจจุบัน พูดอยางปางไมสงสัยเลย คือจะเอาอัฐขิองครูบาอาจารยที่อัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลวมารวมอยูที่นั่น บรรจุเจดียของพระอรหันตในสมัย
ปจจุบันซึ่งมีไมนอยนะทีล่วงไปแลว ก็มีไมนอยเหมือนกัน 

แตที่ยังมีชีวติอยูมีนะ พระที่ทานทรงมรรคทรงผลอยูในปาในเขา สวนมากตอ
มากก็คือลูกศิษยของหลวงปูมั่นทั้งน้ัน อยูในปาในเขา ทานตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
ดวยการทําความพากเพียรอยูในปาในเขาตลอดมา ทานเงียบๆ อยูอยางน้ันนะ เวลา
จําเปนจริงๆ ทานก็ออกมาเสียทีหนึ่งจากหัวหนาที่ส่ังใหมา เชนอยางวัดอโศฯ ประชุม
ใหญพวกเทวทัตจะมาทําลายศาสนานั้นนะ ป พ.ศ.เทาไรทานหลั่งไหลออกมา ลําบาก
ลําบนทานก็ตองออกมาเพราะหัวหนาส่ัง หัวหนาคือใคร ก็คอืเรา แนะก็อยางน้ันแหละ 
ทานก็มาประชุม ทุกส่ิงทุกอยางเรียบรอยแลวทานก็กลับไปเงียบเลยเวลานี้ ทานภาวนา
ของทาน 

มรรคผลนิพพานมีอยูกับผูปฏิบัตินะ ไมไดมอียูตามตูตามหบีตามคัมภีรใบลาน 
ที่เรียนจดจํามาแลวก็มาทองบนเหมือนนกขุนทอง แกวเจาขาๆ ไมทราบวาแกวเจาขา
เปนยังไง มมีากเรียนมา เรียนธรรมกลายเปนโลกไปหมด เรียนธรรมเพื่อชั้นเพื่อภูมิ
เพื่อกิเลสตณัหาไปเลย ไมไดเรียนธรรมเพื่อปฏิบัติธรรม นี่ละเราวิตกวิจารณมาก จวน
จะตายเทาไรยิ่งวิตกวิจารณ ใครจะเปนบา เอา เราสมัครเปน เปนบาดวยความเมตตา
สงสารเปนหวงใยโลก เอา เปนเราไมวา มีแตเราน่ีละพูดเปรี้ยงๆ ไมสะทกสะทานกับสิ่ง
ใด ส่ิงเลวรายมันเต็มทั่วแผนดินแผนหญา ธรรมที่เปนเคร่ืองชะลางในหัวใจของชาว
พุทธเรามีนอยมากทีเดียว จนจะไมมีเหลือของวิเศษในพุทธศาสนา ไมมีใครปฏิบัติหยิบ
ยกออกมาโชวในหัวใจของตัวเอง 

มีแตเรียนๆ หนังสือธรรมะธัมโมเลยกลายเปนกิเลสไปหมด เรียนมาก็
ตีความหมายเพื่อกิเลส มันตีเองของมันนะเปนความหมายไปเลย เรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ 
เปนกิเลสไป สําคัญตนวาไดชั้นนั้นชั้นนี้ ทะนงตน นั่นกิเลส เห็นไหมละ ธรรมแทเรียน
ไดมากเทาไรจะเขามาแกตรงนี้ๆ  จึงวาเรียนเพื่อปฏิบัติเพื่อแกกิเลสถูกตอง แตเรียน
เพื่อชั้นเพื่อภูมิอยางน้ันก็เปนเรื่องของกิเลส เปนเรื่องของโลกลวนๆ ไปเลย เดี๋ยวนี้มี
แตอยางน้ัน เราไมอยากจะแยกออกมาวามีภาคปฏิบัติอยางนั้นอยางน้ี มีนอยมาก จึงไม
อยากจะพูดเลย ที่มีนอยมากนี่ละผูทรงมรรคทรงผล คือจํานวนนอยมากนี่ มีนอยเมื่อไร
อยูในปา 

วงกรรมฐานทานทราบไดดี วงกรรมฐานดวยกันทานทราบไดดี องคไหนเปน
ยังไงๆ ปฏบิัติในปาในเขา เพราะวงกรรมฐานเปนเหมือนกับครอบครัวกรรมฐาน ทาน
จะพูดกันอยูในวงครอบครัวของทานเทานั้น ออกจากนั้นไปหูหนวกตาบอดไปเลย เฉย 
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ธรรมเปนอยางน้ันนะไมอยากโออยากอวด ไมมี แตธรรมกับใจสวางไสวอยูตลอดเวลา 
มีนอยเมื่อไรทุกวันนี้ สวนมากอยูทางภาคอีสาน พูดใหชัดเจน เพราะตนตออยูที่นั่น ครู
บาอาจารยทั้งหลายที่เปนเพชรน้ําหน่ึงก็หลวงปูเสาร หลวงปูมั่น ตอจากนั้นมาครูบา
อาจารยทั้งหลายที่ไดรับการอบรมจากทาน ก็กลายเปนเพชรน้ําหนึ่งขึ้นมามีนอยเมื่อไร
อยูที่ภาคอีสาน 

เพราะฉะนั้นกรรมฐานจึงอยูที่นั่นมากก็เพราะแมเหล็กเครื่องดึงดูด คือครูบา
อาจารยทั้งหลายมีอยูทางโนนมาก และสถานที่บําเพ็ญก็สะดวกสบาย มีปามีเขาลําเนา
ไพรสมบูรณ ทานจึงชอบอยูทางโนนๆ นานๆ ทานจะออกมาทีหนึ่งๆ  นี่ละทานผูทรง
มรรคทรงผล ใหจําเอาเสีย เราไมไดมาโกหกโลกนะ เราอยูในวงปฏิบัติทราบชัดหมด 
บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายอยูในแถวไหนๆ ที่ใดๆ มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงในดานภูมิ
อรรถภูมิธรรมตางกันอยางไรบาง รูตลอด เพราะทานบําเพ็ญตลอดเวลา ทานก็ไดมรรค
ไดผลมาตลอดเงียบๆ ทานทําอยางเงียบๆ  

นี่ละศาสนาจะยังเหลืออยู มีภาคปฏิบัติเปนแนวหนา ประชาชนผูตั้งใจเคารพ
บูชาปฏิบัติตามทานก็เดินตามหลังกันไปๆ ศาสนาจะยังเหลืออยูอยางน้ี มีแตคัมภีรใบ
ลานไมตองพูดแหละ เต็มอยูในคัมภีรก็เปนตัวหนังสือเปนใบลานเปนกระดาษไปเสีย 
ไมไดเปนมรรคเปนผลเหมือนที่เรียนมาแลวออกไปปฏิบัติ แลวเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมา
สดๆ รอนๆ โสดา สกิทา อนาคา อรหันต สดๆ รอนๆ กับผูปฏบิัติ ไมไดขึ้นอยูกับกาล
สถานที่เวล่ําเวลามืดแจงอะไร ขึ้นอยูกับผูปฏิบัติ ถาผูปฏิบัติมีอยูแลวมรรคผลนิพพาน
รอเสมอๆ เปน อกาลิโก ไมเลือกกาลสถานที่เวล่ําเวลา ผูปฏิบัติดีเปนดีตลอด ผูปฏิบัติ
ชั่วเปนชั่วตลอดไป 

ธรรมะพระพุทธเจาไมมคีําวาเอนเอียง มันเอนเอียงตัง้แตเร่ืองกิเลส รอยสันพัน
คมหลอกลวงโลก โลกกโ็งดวย ชั่วมนัอยางงายดาย ตายไมเข็ดไมหลาบก็คือสัตวโลกที่
วิ่งตามกิเลส ใหมันดัดสนัดานเอาๆ ตกนรกอเวจีเพราะอะไร ก็เพราะอํานาจของกิเลสส
หลอกน่ันซิ ธรรมทานไมหลอกใหตกนรก มีแตบอกใหไปสวรรคทั้งน้ัน ก็คิดดูอยางไหล
ลงนรก มีแตเร่ืองกิเลสหลอกทั้งนั้น ผูที่พนทกุขไปสวรรคนิพพานมีแตธรรมทานดึงๆ 
ไป 

นี้เราก็จวนจะตายแลว อยูไดกี่วันละ เทศนวอกๆ อยูอยางน้ี ทานทั้งหลายใหจํา
นะ คําพูดของเราเปนที่แนใจไมสงสัย ถอดออกมาจากหัวใจที่แมนยําแลว จึงไม
ผิดพลาด ไมสงสัย การเทศนาวาการไมวาธรรมะขั้นใดไมผิด ถอดออกมาจากหัวใจๆ 
เลยที่เปนที่แนใจแลว ขอใหพากันตายใจลงใจปฏิบัติ บาปบุญนรกสวรรคมีเปนพื้นเพ
มากี่กัปกี่กัลปแลว อยาไปลบไปลางถาไมอยากฉบิหาย ใครอยากฉบิหายก็ เอา ไปลบ



 ๕

ลาง พระพุทธเจาทุกๆ พระองคยอมรบัหมดเรื่องบาปเรื่องบุญ นรกสวรรค พรหมโลก 
นิพพาน วามีอยูดั้งเดิม ฟงซิวามอียูดั้งเดิม เราเกิดมาเมื่อสองสามวันนี้ไปเกงกลา
สามารถยิ่งกวาพระพุทธเจา ไปหาลบลางบาปบุญนรกสวรรคจมนะ ถาไมอยากจมอยา
ไปลบลางคําสอนของนักปราชญ ซึ่งเปนคําสอนที่เลิศเลอสุดยอดแลว 

คําพูดคําจาของเรานี้มันปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง อยูในหัวใจของเรา พูด
ออกมาก็เปนปากอมขีไ้ปหมดใชไมไดนะ เลอะเทอะไปหมด ปากอมธรรมเหมือน
พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายนั้น ประกาศออกตรงไหนสวางจาชุมเย็นไปหมด จําเอา เอา
ละเทานี้พอ 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/

