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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ที่ระลึกของปใหม 
 วันนี้ไมทราบจะไปตื่นปใหมตรงไหนไอเรานะ วันนี้ไมทราบจะไปปใหมตรงไหน 
ถาปใหมอยูในวัดนี้เหมือนวัดจะระเบิดละคนแนน อยูไมได โดดหนี เราไปที่ไหนเราไป
คนเดียว เหลานี้โลกไมเชื่อนะ เราเชื่อคนเดียวก็พอแลว ไมตองหาที่ไหนมาเปนสักขี
พยาน อยูในหัวใจเราอันเดียวนี้ครอบไปหมด ไมมีอะไรจะมาทําใหเอนใหเอียงเลย นั่น
ละธรรมกับใจเปนอันเดียวกันใหทานทั้งหลายจําเอาไว ถาอาศัยอันอื่นควานั้นหลุดนี้ 
ควานี้หลุดนั้น หลุดไมหลุดมือหลุดตลอดเวลา ถาควาธรรมแลวติดปบๆ พอควาธรรม
ไดเต็มที่แลวตรงแนวเลย นั่นละธรรม โลกทั้งหลายจึงยอมกราบธรรม 

ไมมีอะไรจะเหนือธรรมไปได เขามาสัมผัสใจมากนอยจะรูสึกเปนความสงบ
รมเย็น นี่ละทานวาธรรมๆ พอเขาสัมผัสใจมากนอย สําหรับผูมีความรักใครใกลชิดตอ
ธรรม มีมากนอยเพียงไรจิตใจจะรูสึกรมเย็นๆ เปนลําดับลําดาไป วันนี้พูดเสียเปนงาน
ปใหม ดูวาคํานี้จะไมเคยพูดใหทานทั้งหลายฟง เราพูดแลวใครจะหาวาเราโอเราอวด 
ไปฟองเราใหเปนสังฆาปาราชิก ดังที่เขาฟองอยูในกรุงเทพวาหลวงตาบัวอวดอุตริ
มนุสธรรม จะฟองเปนปาราชิก เราก็บอกใหเขายกโคตรมาเลย โคตรหลวงตาบัวก็มี 
เอาโคตรตอโคตรซัดกันเลย ใหมาที่วามาฟองหลวงตาบัววาอวดอุตริมนุสธรรม 

ธรรมใดที่หลวงตาบัวสอนออกไป เปนความผิดจากหลักธรรมของพระพทุธเจา 
เรียกวาอวดอุตริ แลวผูที่วาอวดอุตริไดธรรมเลิศกวาพระพุทธเจาขอไหนอยางไรใหมา
โตกัน เราบอก ที่เขาวาเราอวดอุตริมนุสธรรม เขาไดธรรมนอกโลกมาจากไหน เหนือ
ศาสดามาจากไหนเขาจึงจะมาคานธรรมะของศาสดา ที่เราปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหนวย 
จนกระทั่งเตม็หัวใจ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว เราก็ประกาศความดีงามขึ้นมา 
เพราะความดีนี้ใครก็หาดวยกันทุกคน ทําไมจะพดูไมได 

พระพุทธเจาทรงเสาะแสวงหาความดีมาตั้งแตสรางพระโพธญิาณมา เฉพาะองค
ศาสดาของเรานี้ ๔ อสงไขยแสนมหากัป อสงไขยแปลวานับไมไดถงึ ๔ หน จะเปน
เหมือนกับวาลานละมัง ไปถึงลานแลวก็หยุดเสียหนหนึ่ง แลวนับใหมไปถึงลานๆ ถึง ๔ 
อสงไขย แถมเขาไปอีกมหากัป พระพุทธเจามี ๓ ประเภท ประเภทหนึ่งทรงสรางพระ
บารมีมาเปนพระพุทธเจา ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป นี้เปนพระพุทธเจาที่ทรงร้ือขนสัตว
ไดมากที่สุดทีเดียว ประเภทที่สอง ๘ อสงไขยแสนมหากัป นี้รองกันลงมา เปน
พระพุทธเจาทรงรื้อขนสัตวโลกใหพนจากกองทกุขรองพระพุทธเจาองค ๑๖ อสงไขยลง
มา พระพุทธเจาองคปจจุบันนี้ ๔ อสงไขยแสนมหากัป สอนโลกมาตลอดเวลานี้ เพียง 
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๔ อสงไขยก็ตาม แตเราก็ยังไมสามารถที่จะปฏิบัติตามอรรถธรรมของพระพุทธเจาได
พอเปนสิริมงคลแกเราบาง มีแตความเหลวแหลกแหวกแนวเต็มหัวใจ เราจึงควร
พิจารณาเรา 

ตะกี้นี้เราพูดถึงเร่ืองไมเคยพูดก็จะพูดเสียบาง ธรรมประเภทที่วาน้ีเปนประเภท
ที่โลกมองไมเห็น สําหรับเราเองมองครอบโลกธาตุในหัวใจดวงนี้ ตั้งแตปฏิบัติมา เร่ิม
บวชป ๒๔๗๗ เรียนหนังสืออยู ๗ ปแลวก็ออก.. ๗ ปคอืวาสอบมหาไดพรรษา ๗ 
จากน้ันก็เขาปาขึ้นเวที โดยอาศัยโรงงานใหญคือพอแมครูจารยมั่น เปดทางมรรคผล
นิพพานใหอยางกวางขวางลึกซึ้งหายสงสัย ตั้งแตบัดนั้นมาธรรมเหลานี้เขาถึงใจหมด 
แลวก็ฟดกับกิเลสอยางไมรูจักเปนจักตายตลอดมา 

ความทุกขในชีวิตของเรานี้ คือความทุกขในคราวเปนฆราวาสกับความทุกขใน
คราวเปนพระ ไมมีความทุกขใดที่จะหนักมากยิง่กวาความทุกขฆากิเลส อันนี้เอาถึงขั้น
จะสลบไสลๆ เร่ือยมา ผลที่ไดมากป็รากฏวาจิตนี้ครอบโลกธาตุแลว เปนเวลา ๕๖-๕๗ 
ป ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอดี บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย 
เราสรางบารมีก็เรียกวาเต็มภูมิ ฟดกิเลสขาดสะบั้นลงไปประหนึ่งวาฟาดินถลมบนหลัง
เขาวัดดอยธรรมเจดีย จากน้ันมาแลวภูมิเรามีเทาไรก็สอนโลก ดังทีพ่ีน่องทั้งหลายได
ยินไดฟงเร่ือยมา 

ธรรมะที่เราสอนอยูเดี๋ยวนี้จะทั่วประเทศไทยแลวนะ ออกทางวิทยุกระจายเสียง
ตั้งรอยกวาแหงแลว นี่คือผลแหงการปฏิบัติเอาเปนเอาตายเขาวา เราหายสงสัย ใครจะ
เชื่อก็ตามไมเชื่อก็ตาม ความเชื่อและไมเชื่อเหลานั้นเปนคนมีกิเลส หัวใจเราไมมีกิเลส 
ใครจะเชื่อไมเชื่อไมขึ้นอยูกับใคร ดังหัวใจพระพุทธเจา หัวใจพระอรหันต เปนหัวใจที่
ส้ินกิเลสเลิศโลกไปแลว ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อไมมีปญหาอะไรที่จะไปทาํความบริสุทธิ์
ของพระพุทธเจา สาวกใหโยกคลอนนั้นเปนไปไมไดเลย  

อันนี้ความบริสุทธิ์ของเราที่บําเพ็ญมาเต็มกําลังความสามารถ ก็ประกาศกองขึ้น
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาเราจึงไมหาอะไร ในโลกอันนี้ไม
หาอะไรอีกแลว หมด หาธรรมอยางเดียว ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวสวางจาครอบ
โลกธาตุ ธรรมนี้ไมมีคําวาอิริยาบถ คือการเปลี่ยนเคลื่อนไหวรางกายของเรา พายืนพา
เดิน พาหลับพานอน ธรรมชาติอันนี้สวางจาตลอด นอนก็สวางจา ยืนสวางจา เดินสวาง
จาตลอดเวลาตั้งแตบัดนั้นมา เราไดนําธรรมะเหลานี้มาสอนบรรดาพี่นองทัง้หลายเต็ม
กําลังความสามารถ เปนเวลา ๕๖-๕๗ ปนี้แลว 

เพราะฉะนั้นควรที่พี่นองทั้งหลาย จะนําเอาอรรถเอาธรรมนี้ไปเปนคติเครื่อง
เตือนใจตนเอง แมจะไมไดเต็มภูมิตามความปรารถนา แตไดแบบลูกศิษยมีครูสอนก็ยัง
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ดี วันนี้ก็เปนวันปใหม เราผูรับปใหมก็คือคนๆ เกา เคยทําความไมดีไมงามมา
อยางไหนในคนเกาคนนี้ ทีนี้เปนปใหมเปลี่ยนแปลงเสียใหมบาง อะไรทีไ่มดีไมงามให
เปลี่ยนแปลงเปนคนใหมขึ้นมาจากคนชั่วเปนคนดี เปนคนมีศีลมีธรรม มีจิตใจงามสงา
ผาเผยสงบรมเย็น จะสมวาขึ้นปใหมเราเปนคนใหมขึ้นมาจากความมัวหมองทัง้หลาย 
กลายเปนความสงบรมเย็น เปนความสุขความเจริญภายในใจ จะสมชื่อสมนามวาเรารับ
ปใหม 

วันนี้เปนวันปใหมปรากฏขึ้นมาแลว ใหเราเปลี่ยนแปลงเสียใหม อะไรทีไ่มดีให
เปลี่ยนแปลงเสียตั้งแตบัดนี้ตอไป ไมเชนนั้นก็จะตายจมอยูนี้ กองกันอยูนี้ตลอดไป อัน
มืดกับแจงไมมีปญหาอะไร เขาเคยมีมาตั้งกปัตัง้กัลปแลวมดืกับแจง แตตัวเราเองมัน
เปลี่ยนแปลงไดรอยสันพันคม ออกจากมนุษยนี้ถาไดทําความชั่วชาลามกมากโดดลง
นรก เขาไปสวรรคนิพพานกันมากนอยเพียงไรไมสนใจ โดดลงนรกหลมุใหญๆ โตๆ 
เรียกวาอเวจีมหานรกโดยไมตองฟงเสียงใคร เพราะอํานาจแหงกรรมไสลงไปทีเดียวตมู
เลย อยางน้ีมีมากตอมาก จึงขอพี่นองทัง้หลายฟงใหด ี

คําสอนของพระพุทธเจานี่ทานเรียกวา เอกนามกึ หนึ่งไมมสีอง นี่ละคําสอน
ของพระพุทธเจาทุกๆ พระองคจะสอนแบบเดียวกันหมด เพราะ เอกนามกึ พระญาณ
หยั่งทราบในเหตุการณทั้งหลายลึกตื้นหยาบละเอียด เต็มกําลังความสามารถของ
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค ทรงทํานายอะไรแลวไมมีผิด ตรงแนวๆ จึงเรียกวา เอก
นามกึ หนึ่งไมมีสอง วาอยางไรแลวถูกตอง ธรรมก็เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว
ทุกอยาง ควรที่เราชาวพุทธจะนําเขามาประพฤตปิฏิบัติตนเอง ถึงจะยากลําบากลําบนก็
ใหคิดถึงพระพุทธเจาผูสรางบารมีมาหนักขนาดไหน นานขนาดไหน ๑๖ อสงไขยบาง ๘ 
อสงไขยบาง ๔ อสงไขยบาง หนักมากยิ่งกวาเราขนาดไหน เราที่จะแบกหามตัวเองไป
ดวยความดีทั้งหลายเต็มกําลังความสามารถของเราทําไมจะทําไมได เราเทียบทานซ ิ

พระพุทธเจาของเราองคปจจุบันนี้ ๔ อสงไขย เวลาจะไดตรัสรูก็ทรงสลบถึง ๓ 
หน ถาไมฟนก็ตาย นั่นหนักไหมพิจารณาซิ สาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ทําความพาก
ความเพียรตาแตกก็มี ไมยอมหลับยอมนอน ฝาเทาแตกกม็ี เดินจงกรมไมมีเวลา
หยุดยั้ง ลวนแลวตั้งแตเปนกองทุกขทั้งน้ัน ควรจะนํามาเปนคติเครื่องเตือนใจพวกเรา
บาง อยามีแตความสนุกสนานรื่นเริงไปกบัวันคืนปเดือนซึ่งเปนมดืกับแจงน้ีเพียง
เทานั้น ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ผูที่จะรับเคราะหรับกรรมรับดีรับชั่วเปนเรา ไมใชมืด
กับแจง ปใหมปเกาเปนผูรับเคราะหรับกรรมนะ เราเปนผูรับเคราะหรับกรรมเอง ดีชั่ว
เปนของเราตั้งแตไหนแตไรมา ใหเราพิจารณาแกไขดดัแปลงตนเองจะเปนคนดี
ตลอดไป พากันตั้งอกตัง้ใจ 
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ใหเชื่อคําสอนของพระพทุธเจาวาไมมีสอง เอกนามกึ พระญาณหยั่งทราบไมมี
สอง พระวาจาที่รับสั่งหรือสอนโลกทั้งหลายนั้นก็ไมมีสอง ตรงแนว วาบาปมีมีจริงๆ 
บุญมีมีจริงๆ นรก สวรรค เปรตผีประเภทตางๆ มีมีตามนั้นไมผิดพลาดเลย สวรรคมี
พรหมโลกม ี นิพพานม ี นรกอเวจีมีมีตามนั้น ดวยพระญาณหยั่งทราบทุกส่ิงทุกอยาง
แลว เราเปนพวกตาบอดหูหนวกก็ใหคืบคลานไปตามผูหูดีตาดี ทานวาอยางไรก็ใหเดิน
ตามทานไป จะไมตกเหวตกหลุมตกบอดวยอํานาจทิฐิของตนวาเปนคนเกงๆ แลวรับ
อันตรายก็คือคนเกงตาบอดนั้นแหละ พระพุทธเจา พระสาวกทั้งหลายทานไมใชคนตา
บอด ควรจะยึดทานเปนหลักเปนเกณฑแกพวกเราทั้งหลาย ไมมากก็ขอใหไดในนามวา
ลูกศิษยมีครสูอน ไมเตลิดเปดเปง ไมฟงเสียงใคร อยางน้ันใชไมได ใหพากันนําไป
ประพฤตปิฏบิัต ิ

เราสอนโลกมานี้ก็นานเปนเวลา ๕๖-๕๗ ป ตั้งแตเปลื้องภาระทั้งหลายที่เสียด
แทงในหัวใจ ก็คือกิเลส หนักมากที่สุดคือกิเลสที่เสียดแทงหัวใจ พอถอดถอนหัวหนาม
ใหญนี้ออกจากใจแลว ใจนี้เว้ิงวาง โลกน้ีเปนโลก สฺุญโต โลกํ คือวางไปหมด ที่ไมวาง
เปนกางขวางคอคืออะไร ก็คือกิเลสเทานั้น พอกิเลสซึ่งเปนกางขวางคอถกูถอนออกจาก
หัวใจหมดแลว ใจนี้โลงไปหมดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน และเที่ยงตลอดเวลา โดยไม
ตองไปถามใครวา นิพพานเที่ยงหรือไมเที่ยง ใหถามดูหัวใจที่กิเลสตัว อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา ปลิ้นปลอนหลอกลวงขาดสะบั้นลงไปจากใจแลว นิพพานเที่ยงขึ้นมาเอง อยูใน
หัวใจไมตองไปถามใคร 

เราสอนโลกนี้เต็มกําลังความสามารถ แลวก็หนึ่งไมมีสองอีกเหมือนกัน ถาลงได
วาตรงไหนแลวไมผิด ทราบทุกส่ิงทุกอยางเต็มหวัใจแลวจึงสอน ไมใชวาจะหลอกลวง
โลกตมตุนโลก อยางน้ันไมมีในหัวใจของเรา เราสอนดวยความเต็มอกเต็มใจ ใครจะ
เอาไดมากนอยก็เต็มกําลังวาสนาของตนๆ จึงขอใหพี่นองทั้งหลายยึดหลักนี้ไปเปนที่
ระลึกของปใหมในปนี้ ปฏิบัติตนไปชนปใหมอีก ปฏิบัติความดีเพิ่มเขาอีกกสู็งสงๆ 
สุดทายก็ถึงนิพพานไดเหมือนพระพทุธเจาและสาวกทั้งหลาย เมื่อบารมีเต็มหัวใจแลว
ถึงนิพพานไดดวยกันนั้นแหละ 

นอกจากนอนหลับทับสิทธิ์ ตายกองกันอยูไมสนใจ ตื่นวันตื่นคืน ตื่นปตื่นเดือน 
ควานั้นควานี้ อันไหนก็วาดีๆ ครั้นความาแลวหลุดมือหลุดไมไปหมด สวนความดีไม
ควา ที่จะไมหลุดมือนั้นไมควา มันจึงมีแตไขวควาหลุดไมหลุดมือ มีสุขนดิหนอย มีทุกข
เทาภูเขาๆ เต็มหัวใจทุกคน จึงขอใหยึดหลักธรรมเปนหลักใจ เราจะมีความสงบรมเย็น
ตอไปดวยกนั วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้แหละ เปนที่ระลึกของปใหม ใหทานทั้งหลายยึดไว
เปนหลักเปนเกณฑ ตอไปนี้จะใหพร 



 ๕

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/

