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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 
ความหมายที่ปรากฏขึ้นในจิต 

 เราไมไดอยูนะ เพราะความเมตตาวันหนึ่งๆ ไมอยู เอาของไปใหตาม
โรงพยาบาลตางๆ ทุกวันๆ สงสาร ใหโรงพยาบาลตางๆ เอาของไปเทแลวก็ใหโรงละ
สองหมื่นๆ สงสาร  

ทองคําที่ไดเขาคลังหลวง ๑๑,๖๖๒ กิโลเปนของเลนเมื่อไร เราพยายาม
ขวนขวายเขาสูสวนรวม เรามีแตหาเขา ไมไดเอาออก เราไมมี มีแตนําเขาๆ ทุกแงทกุ
มุม ทองคําตั้ง ๑๑,๖๖๒ กิโลของงายเมื่อไร ถาคิดเปนเงินไทยเราราคาเทาไร ๑๑,๖๖๒ 
กิโล (หมื่นกวาลานบาทครับ) นูนนะหมื่นกวาลานบาท นี่เอาเขาคลังหลวงของเรา เรามี
แตเอาเขาทั้งนั้นละ ขวนขวายทางนูนเขาทางนี้เขาเร่ือย เราไมเอา มีแตชวยโลกจึงบอก
วาชวยโลก ทุกอยาง เงนิทุกบาททุกสตางคไมไดมา ออกหมดเลย เราชวยโลก ชวยเสีย
ใหเต็มที่เสียคราวนี้นะ  

พูดใหชัดเจนตามหลักธรรมชาติที่เปนขึ้นภายในจิตใจของเรา เกิดมาเราก็ไม
เคยคิดเคยเห็นวาจิตใจจะเปนอยางน้ี นี่เปนแลวเต็มเหนี่ยวมาแลวได ๕๐ กวาปแลวมัง 
พ.ศ.๒๔๙๓ ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้เต็มเปยมแลว หมดทุกอยาง หายสงสัย
หมดโลกธาตุ ไมมอีะไรเหลือ แตกิริยานี่เอาแนไมได เหมือนลิง กิริยานี่เหมือนลิง 
เพราะฉะนั้นจึงวาสมมุติคือรางกายของเขาของเรา ตาเขาหูเราตาเรามันสัมผัสสัมพนัธ
กันได เปนเวทีโลกธรรม ๘ อยูในนี้หมด แตจิตมนัผานหมดเลยไมมีเหลือ 

เราบอกเราจะไมกลับมาเกิดอกี ก็บอกใหชัดๆ เลย มันสมบูรณเต็มที่แลวทุก
อยาง การสอนโลกจึงสอนดวยความอาจหาญชาญชัย ใครจะวาอะไรก็วาไป เร่ืองความ
เปนความรูอะไรอยูกับเรา คนอื่นมารูไมได เราพูดออกไปตามความรูความเห็นความ
เปนของเรา ใครจะมาใหคะแนนตัดคะแนนเรา เอาตัดไป เราเปนคนหาเองไดคะแนน
มาเอง ใครจะมาตัดคะแนนเราไป เอาตัดไป ไอพวกที่มันตัดระวังมันจะจมลงนรกนะละ 
นี่ไมจม แนแลวไมสงสัย  

บอกใหชัดเจนวาจะไมกลับมาเกิดอีก บอกอยางน้ันเลย ส้ินสุดกันเพียงเทานี้การ
เสาะแสวงหาอรรถหาธรรมตั้งแตวันบวช วันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ บวช นั่นละบวช
เสาะแสวงหาความดีมาตั้งแตตนจนกระทั่งปานนี้ ดูเหมือน ๗๓ ปมัง ( ๗๓ ยาง ๗๔ 
เจาคะ) นี่ละบวชหาความดีมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ หาจนเปนที่พอใจ พอ คราว
นี้พอหมดทกุอยางแลว โลกอันนี้หายสงสัยหมด ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือ
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เลย จากน้ันก็ชวยโลกมาอยางน้ีละ ชวยมาตลอด เราพอทุกอยางแลว ไมเอาอะไรละ 
หมด มีแตชวยโลกเทานั้นละ พอจะชวยไดแคไหนๆ ชวยกันไปๆ 

เราใหดวยความเมตตาลวนๆ มาแงไหนมุมใดเรามีแตความเมตตาครอบๆๆ 
หมด ใครจะมาตําหนิติเตียนใหอยางน้ันใหแบบนี้ไมมี ผิดหมด เราใหแบบธรรมลวนๆ 
แบบสงสารทั่วแดนโลกธาตุ ไมวาจะใหอะไรกับใครก็ตาม ไมมีเอนมีเอียง เสมอไปหมด
เลย นี่จวนจะตายแลวจะวาไง ๙๕ แลว ลมหายใจมันขาดที่ไหนก็ขาดที่นั่นละ  หาย
สงสัยแลวโลกอันนี้ หายหมด หายหมดโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเลย เหลือแตลม
หายใจที่เปนสมมุติอยูเทานี้ พอลมหายใจขาดมันก็ขาดไปพรอมกันเลย ตัดขาด สมมุติ
ก็มีอยูภายในธาตุขันธเทานั้น ทั่วๆ ไปก็เปนสมมุติเหมือนกันก็เขากันได แตเวลาธาตุ
ขันธขาดจากจิต ถอนตัวออกไปแลวก็หมดปญหาทันทีเลย 

การเสาะแสวงหาความดีเปนอยางน้ีละ หามาตั้งแตตนจนกระทั่งปานนี้ ตั้งแตวัน
บวชวาอยางนั้นเถอะ บวชก็วันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ มาจนกระทั่งปานนี้ นั่นละหา
ความดี ตั้งแตวันบวชละ จนกระทั่งปานนี้หามาตลอดเลย ขวนขวายเขามาๆ บทเวลาจะ
เอาจริงเอาจังก็ขึ้นเวทีเขากรรมฐาน เขาในปาในเขา เอาจริงเอาจังมาก เอาเต็มเหนี่ยว
เลย เปนเวลา ๙ ป ตั้งแตออกหาอรรถหาธรรมมาเปนเวลา ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ถึง
พรรษา ๑๖ ทุกอยางหมดตรงนั้น เปนเวลา ๙ ป  

แลวก็แปลกอยูนะ ที่วาน่ังภาวนา เอ..นิมิตนี่สําคัญอยูนะ นั่งภาวนาขึ้นมาจาก
กรุงเทพฯละ มาจําพรรษาที่จักราช หยุดเรียนแลวออก ผูใหญติดตามจะเอากลับไป 
สมเด็จมหาวีรวงศนี่แหละ ทานเมตตามากกับเรา จะเอาไปกรุงเทพฯ ตั้งพรรษา ๑๖ 
แลวยังจะเอาไปกรุงเทพฯอีก ทานจะเอากลับคืนไป พรรษา ๗ หยุดเรียนทุกอยาง กาว
เขาภาวนาถึงพรรษา ๑๖ เปนเวลา ๙ ป เออ ๙ ปนี่ละเรานั่งภาวนาอยู พอจิตสงบลงไป
มีตาปะขาวคนหนึ่งเดินเขามาตอหนา ภาวนาอยูนะ มาในภาวนาไมใชเร่ืองฝน  

มายืนแลวก็นับใหเราดูนะ ตาปะขาวคนนั้นนับขอมือถึงขอมอืที่ ๙ พอ ๙ ปบนี่
มองหนามาดูเรา ทางนี้ทราบรับกันวา ๙ ปสําเร็จ วาอยางน้ันนะ เราก็จับเอา ๙ ปนั้นไว 
๙ ปสําเร็จ เอ ๙ ปมันก็มีอยูสองอยาง บวชมา ๙ ปสําเร็จก็ได หรือปฏิบัติไป ๙ ป
สําเร็จก็ได มันมีอยูสองอยาง พรรษาที่ ๗ ออกมา พอพรรษาที่ ๙ วา ๙ ปสําเร็จมาถึง
พรรษาที่ ๙ จิตกําลังยุงใหญเลย มันสําเร็จอะไร ๙ ปสําเร็จ เวลานี้จิตกําลังยุงใหญเลย 
เจริญแลวเสื่อมๆ 

ตีความหมายไปอกี หรือจะเอาปฏิบัติ ๙ ปสําเร็จ นี่ก็ ๙ ป คือออกบวชได ๙ ป 
มันก็ไมสําเร็จ มันเปนฟนเปนไฟอยูในหัวใจ ๙ ป แลวตีความหมายไปอีกวาหรือจะ
ออกบวช ๙ ปสําเร็จนา เลยแยกออกไป ออกบวช ๙ ป กไ็ปตรงกันตรงนั้น ออก ๗ ป 
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พรรษา ๑๖ นั่นเปน ๙ ปจริงๆ แตเราตีวา ๙ ปวันเราบวชมา พอบวชไปถึง ๙ ปสําเร็จ 
๙ ปมันกําลังเปนไฟอยูในหัวใจ ไมไดเร่ือง เลยตีความหมายไปอกีหรือจะออกปฏิบตัิ
ไปถึง ๙ ป ลงกันไดตรงนั้นละ เปน ๙ ปเสร็จสิ้นกัน 

ตั้งแตพรรษา ๗ ออกปฏิบัติถึงพรรษา ๑๖ มันเปนสองพักๆ ออกไปกลางๆ 
ตองตีความหมายอีกทีหนึ่ง วา ๙ ป สําเร็จ ถึงพรรษาที่ ๙ ยังไมไดเร่ืองไดราวอะไร เอ
..มันอยางไรกัน เลยคิดอีกหรือจะออกปฏิบัติ ๙ ปนา สุดทายก็ไป ๙ ปออกปฏิบัติ ๙ 
ปพอดี มตีาปะขาวมา นั่งภาวนาอยูนะ มีตาปะขาวมานับขอมือ พอ ๙ ปปบ ทางนี้รูรับ
กันปบวา ๙ ปสําเร็จ แตเราไมทราบวา ๙ ปบวชมา หรือ ๙ ปออกปฏบิัติ ๙ ปจิตยัง
เปนไฟ โอย..สําเร็จอะไรอยางน้ี จิตยังเปนไฟ แลวตีความหมายไปอีกหรือจะเปนออก
ปฏิบัติ ๙ ปนา ออกปฏบิัติ ๙ ปจริงๆ ได ๙ ป 

คือบางอยางมันเปนปญหานะ ความหมายที่ปรากฏขึ้นในจิตเปนปญหา อยาง
ที่วาตาปะขาววา ๙ ป  พรรษาได ๙ พรรษาสําเร็จก็ได หรือออกปฏิบัติ ๙ ปก็ได 
สุดทายไป ๙ ปออกปฏิบตัิ สําเร็จหรือไมสําเร็จก็แลวแต มันก็ตรงกันได ยอมรับกันเลย
วาถึงนั้นแลวปบไดกันเลย เราเอาอันนี้ไปเลาใหพระเพื่อนกันฟง เราก็เก็บไวถึง ๙ ปนะ
ที่วาน่ี พอออกพรรษาแลวเราก็บอกวา ๙ ปเลย คือพระก็เปนพระเพื่อนฝูงกันทีป่ฏิบัติ
เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเหมือนกันกับพระองคนั้น พอถึง ๙ ป ออกพรรษาปบวันนั้นก็เลย
ไปเลาใหเพื่อนฝูงฟง เออ..ผมจะขายโงใหทานฟงนะ ขายโงอยางไรวาซิ  

นี่มันรูในเวลาภาวนามีตาปะขาวมาบอกดังที่วาน่ี บอกวา ๙ ปสําเร็จนะ นี่ออก
พรรษาแลววันนี้มันยังไมสําเร็จ เราก็บอกอยางน้ันละ จิตนี้ละเอียดก็รูวาละเอียด แตก็
ยังไมสําเร็จ โอ ถาวา ๙ ปนี้..ทานก็ดีนะทานใหอุบายเราดีนะเปนคติ ๙ ปนี้พึ่งออก
พรรษา ๙ ปนี้จะให ๙ ปเต็มมันตองไปถึงวันเขาพรรษาขางหนา นั่นละเรียกวา ๙ ป
เต็ม เหอ..อยางน้ันเหรอ นี่เพียงออกพรรษา ตองออกจากนี้ไปถงึวันเขาพรรษาหนา 
หมดปญหาอันที่วา ๙ ป  เดี๋ยวนี้ยังไมหมดปญหานี่นะ มันอยูในระหวาง เหอ..อยางนั้น
เหรอ ซัดกันอีก เอาจริงๆ 

เดือนพฤษภาเสร็จกัน ยังไมถงึเขาพรรษา เออ เขาทา พระเพื่อนฝงูกันทานแนะ
อุบายดีอยูนะ นี่มันยังไมถึง ๙ ปนะ มันพึ่งออกพรรษา ตองไปชนพรรษาหนานั่นละ 
พอเขาพรรษาปบหมดปญหา อนันี้ยังไมหมด เปนเวลาที่ขวนขวายอยูในระหวาง ๙ ป 
เหอ..อยางน้ันเหรอ แลวก็เปนจริงๆ เดือนหกผางเลยนะ ยังไมถึงเขาพรรษาละ เราก็ไม
ลืม พูดใหเพื่อนฝงูฟง  

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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