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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จิตวางภายนอกภายใน 

ตั้งแตพาพี่นองทัง้หลายนําสมบัติเขาสวนรวมของเรา ก็รูสึกวาเปนเนื้อเปนหนัง
เปนชิ้นเปนอันจริงๆ ไดเยอะนะ ทองคําไดสักเทาไร (๑๑ ตัน ๘๓๐ กิโลครับ) เออ ๑๑ 
ตันกับ ๘๓๐ กิโล ที่พาพีน่องทั้งหลายหาสมบัติเขาคลังหลวงของเรา นี่ละสมบัติเหลานี้
จะเขาคลังหลวงทั้งนั้น 

หลวงตาบัวนําพี่นองทั้งหลายนี้เปนธรรมลวนๆ ไมมโีลกที่เขามาแอบแฝง
เหมือนปลอยหมาเขาถาน เขาใจไหมปลอยหมาเขาถาน ปลอยเขาไปจับหางดึงมันไม
ยอมออก จบัขาดึงออกจนหางขาดขาขาดไมยอมออก เขาใจไหมปลอยหมาเขาถานนะ 
จับอะไรดึงแลวขาดไปเจาของยังไมยอมออก ฟาดเสียจนกวามันจะอิ่ม พอออกมาก็เปน
ฟกแฟงแตงโมกลิ้งไปเลยไมมีแขงมขีา เขาใจไหม เปนอยางน้ันแหละ 

นี่ละกิเลสตัณหากินไมมีอิ่มพอ ถาธรรมแลวพอ พอเปนระยะๆ เปนความ
อบอุนๆ พอ อยากในธรรมนี้ทําใหร่ืนเริงบันเทิง อยากในทางโลกทําใหเดือดรอนวุนวี่
วุนวายกระเสือกกระสน กลัวจะไมไดอยางใจ เปนไฟเผาตนเองและผูอื่นไดรับความ
กระทบกระเทือนไปตามๆ กันหมด ถาอยากเปนธรรมแลวไมเปน เปนคติเครื่อง
เตือนใจที่เราไดนํามาพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง มันหากเปนอยูในจิตนี้ละ เวลาเรียน
หนังสือก็เรียน เวลาเรียนจิตใจหนักแนนอยูทางการภาวนา  

ตั้งแตอยูวัดโยธานี่ภาวนาอยูตั้งแตเร่ิมบวช เห็นทานพระครูทานเดินจงกรมตอน
เชาแตเชาๆ เราเปนนาคอยูในโบสถ ทานก็อยูในโบสถแตวาหลังโบสถทางนูน ตอนเชา
ทานออกเดนิจงกรมตั้งแตตี ๔ ทานออกนะ จนกระทั่งสวาง พอสวางปบทานก็เขามาทํา
วัตร ทําวัตรเสร็จก็ออกบิณฑบาตพอดีๆ เราก็ดูทาน พอบวชแลวไปเรียนภาวนากับทาน 
อยากภาวนาจะใหภาวนาอยางไร เออ เอาพุทโธละนะ เราก็เอาพุทโธ ทานวาอยางน้ัน 
ทานเดินจงกรมทานก็เอาพุทโธ เอาพทุโธนะ  

เราก็เอาจริงๆ นะ เพราะจิตนี้มันไมเหลาะแหละ วาอะไรจริงจังมาก วาเอาพุทโธ
นะ เราไปทํา ทําทีแรกก็ทําตามประสีประสา.ภาวนา เรียนหนังสือพอเที่ยงคืนหยุด 
จากน้ันไปกฝ็กหัดนั่งภาวนาไป ๑ ชั่วโมงทุกวันๆ เลย ทีนี้เผอิญมันเปนอยางไรไมทราบ
นะ ภาวนาพุทโธๆ แลวมันเหมือนเราดึงจอมแหเขามา แหที่ตากไวนั่นละ เหมือนเราไป
จับดึงจอมแหที่ตากไวดึงเขามาๆ ตีนแหก็มวนเขามา หดเขามาๆ ดึงเขามา หดเขามาๆ 
มาเปนกองแห ลงเปนกองแหกึ๊ก 
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นี่ละกระแสของจิต กระแสมันออกมาเปนตีนแห มันกวางขวางกระแสของจิต 
เวลามันหดเขามาๆ เขามาถึงตัวจิตจริงๆ นี้มันกึ๊กเลยเทียวนะ เราไมเคยทํา เปนขึ้นมา
ในใจ ก็บวชใหมๆ นี่ พทุโธๆ ถี่ยิบเขามา ดูอาการแปลกๆ เอาพุทโธกับสติจับติดปบ 
จากน้ันก็รวม รวมแลว โห มันขาดไปหมดเลยนะ นี่ตั้งแตเราบวชใหมๆ ไมไดทราบจาก
ใคร จากทานพระครูเทานั้นแหละ วาใหเอาพทุโธนะ นี่ก็ภาวนาพุทโธแหละทานวา เวลา
มันเปนมันเปนอยางน้ันละ 

วันนั้นจิตไมไดไปไหนนะ ปวนเปยนอยูกับคําภาวนาที่จิตลง ลงแบบอัศจรรย
มากอยูนะวันนั้น แตมันไมนาน มันตื่นเตน จิตรวมเขาไปๆ นี้มันหดเขาไปๆ พอเขาไป
ถึงน้ันแลวเหมือนวาขาดหมดเลยโลก จิตกับโลกทั้งหลายนี้ขาดกันหมดเลย มันจาขึ้น
ภายในใจ โถ ทําไมเปนอยางน้ี มันตื่นเตนที่นี่ ทั้งเปนสุขทั้งอะไรเกิดความตื่นเตน ไม
นานจิตก็ถอนออกมา เอาอีกวันหลังเลยไมไดเร่ือง มันไปขยับเอาตั้งแตรางวัลที่ไดแลว 
มันไมไดทํางาน วาอยางนั้นเถอะนะ เคยไดแลวก็ไปคิดตัง้แตส่ิงที่ไดแลว  

จนออกปฏิบตัิเปนให ๓ ครั้ง มันรวมอยางอัศจรรยนะ ตั้งแตเรียนหนังสืออยู ๗ 
ปมันเปนได ๓ ครั้ง ทีนี้พอออกปฏบิัติเอาละที่นี่จะเอาใหมันจริงจังละ เอาจริงๆ แลวก็
ไดจริงๆ นะ นี่ละการภาวนาสําคัญมากนะ โถ เวลาจิตไดรวมนี่มันสวางจาไปหมดเลย 
จิตดวงนี้ละ ไมใชธรรมดา เรายังไมลืมไปอยูที่วัดดอยธรรมเจดียตอนเชาประมาณตี ๔ 
นี้ละลงไปเดนิจงกรม ตอนนั้นจิตมนัอยูในขั้นของความวาง รูปกายอะไรอสุภะอสุภัง 
ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา เหลานี้มันผานไปหมด ยงัเหลือแตความวางเปลาของจิต ก็เกดิ
ความอัศจรรยในตัวเองเหมือนกัน มันวางไปหมดเลย รางกายตลอดตนไมภูเขาใน
ความรูสึกวางตลอด สวนเหลานั้นเขาก็มีของเขาอยูอยางน้ันละแตจิตนี่มันวางไปหมด นี้
ก็อัศจรรยเหมือนกัน 

จิตที่วางอยูในทามกลางแหงส่ิงทั้งหลายที่มีเต็มโลกเต็มสงสาร แตจิตนี้มันวาง
ไปหมดเลย ก็เปนแลวใหเห็นชัดๆ ไมเรียนจากใคร เรียนจากธรรมะของพระพุทธเจา
นั่นแหละ จิตมันก็แนนเขาไปโดยลําดับ พอหยุดจากการศึกษาเลาเรียนทีนี้เอาเต็ม
เหนี่ยวเลย ภาวนาพุทโธๆ เขาอยูในปาในเขาเร่ือยมา อาการของจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
นะเราภาวนาพุทโธๆ พุทโธอนัเดียวออกจากจิตนี้ละมันคอยเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆ 
สวางไสวกระจางแจง จนเจาของเองก็อัศจรรยในเจาของเหมือนกัน เราเปนแลว โถ จิต
เราทําไมถึงอัศจรรยนักหนา มองไปที่ไหนมันวางไปหมดเลย ไมมีอะไรเหลือ วางตลอด  

นี่ละจิตเปนขั้นๆๆ จนกระทั่งถงึวางๆๆ วางไปหลายขั้นหลายภูมินะ วางอยาง
ที่สุดก็คือวางขางนอกดวย วางขางในนี้ดวย ปลอยขางนอกดวย ปลอยขางในดวย สวาง
รอบตัวไปหมด นั่นจิตเวลาวางวางทั้งภายนอกภายใน ไมไดวางตั้งแตภายนอก ภายใน
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ยังพะรุงพะรัง นี่มันวางไปหมดเลย เหมือนกับคนที่อยูในหอง เขาไปยืนอยูในหองนี้ ไป
ดูชมหอง โอ หองนี้วางสวางไสวไปหมดนะ ใหมีอีกคนหนึ่งเขามาที่ความรูสูงกวานั้นให
มาดู คนนั้นบอกออกมาวาหองนี้วางเหลือเกิน วางไปหมดเลยไมมีอะไรในนี้ คนที่อยู
ขางนอกดูวายังไมวาง ตวัทานเองไปยืนขวางหองอยูนั้นมันยังไมวาง ถาอยากใหวางตัว
ทานตองถอนตัวออกมามนัถึงจะวาง พอคนนั้นถอนตัวออกมาปบหองก็วาง 

อันนี้จิตก็เหมือนกันปลอยอะไรๆ ปลอยไปหมดๆ เปนหองวางๆ แตตัวเองยัง
ไมวางในตัวเองกับกิเลสอยูภายใน ทีนี้ก็ยอนเขามาพิจารณาถึงจิตดวงนี้ ทีนี้จิตดวงนี้ก็
วาง วางจากกิเลส วางภายนอก วางภายใน ปลอยภายนอก ปลอยภายใน พน นั่นมัน
เปนขั้นๆ การภาวนา พอถงึขั้นวางภายนอกภายในก็วางทั้งภายนอกวางทั้งภายใน 
ปลอย ไปเลย อยางน้ันละธรรมพระพุทธเจา ไดมาเลาใหพี่นองลูกหลานทั้งหลายฟง 
เราไดทํามาแลว 

วันนี้คนก็มากอยูนะ วันนี้วันอะไร (ตรงกับวันพระครับ) ตรงกับวันพระ มี
จุดหมายอยูนะ วันพระ มีจุดหมายอยู ชาวพุทธเรานิยมวันพระ เสาร-อาทิตยก็มีบาง 
แตวันพระนี้ถือสําคัญมากนะ ตั้งแตวานนี้มาเมื่อคืนนี้ไมสบาย มองดูอะไรเปนพิษไป
หมดเลย อาหารเคยขบเคยฉันก็เปนพิษไปหมด ธาตุขันธมนัพลิกอยางไรไมรู อาหาร
การกินนี้มันรับกันไมได วันนี้ก็รับนิดหนอย  

วันนี้วันอะไร (วันพระครับ) วันนี้วันพระวันสําคัญนะ ชาวพุทธเราถือวันพระ
เปนวันสําคัญ วงราชการงานเมืองทั่วโลกเขาถือวันเสาร-อาทิตยเปนสําคัญ สําหรับชาว
พุทธเราถือวันพระเปนสําคัญ วันไหนก็ใหภาวนาดีๆ อยาขี้เกียจขี้ครานนะภาวนา เวลา
จิตมันไดแสดงฤทธิ์กับกเิลสน้ี โถ อะไรจะอัศจรรยยิ่งกวาจิตที่มีอํานาจปราบกิเลสใหอยู
ในเงื้อมมือ กิเลสหมอบไปหมด มีแตธรรมจาอยูขางบน นั่นละธรรม ธรรมสวางจา ที่วา
พระพุทธเจาตรัสรู คือธรรมไดปรากฏขึ้นในพระทัยเต็มดวง กิเลสมุดมอดไปหมด  

พระอรหันตทั้งหลายตรัสรูธรรมก็เหมือนกัน แตศัพทพระพุทธเจากับศัพทพระ
อรหันต มีตางกันบางในทางสมมุต ิ วาพระพุทธเจาตรัสรูธรรม สาวกทั้งหลายบรรลุ
ธรรม มันก็ฆากิเลสอันเดียวกันนั้นแหละ ใหมุดมอดไปไมมีเหลือ จากน้ันก็สวางจา จิต
ของพระพุทธเจา-จิตของพระอรหันตทานไมไดเหมือนจิตของพวกเราๆ ทานๆ นะ ไม
เหมือน เปนธรรมธาตุแลวนั่น ขึ้นเปนหลักธรรมชาติเต็มตัวแลว เปนจิตธรรมชาติ 
วิมุตติจิตแลวเลยกลายเปนจิตธรรมธาตุ ธรรมชาติแลวก็เปนธรรมธาตุ นั่นละฝกหัดเขา
ใหดีซิ จิตนี้ฝกไดนะ พระพุทธเจาฝกแลวจึงมาเปนพระพุทธเจา เปนครูสอนโลก ครูบา
อาจารยทั้งหลายก็ฝกแลวมาเปนครูสอนโลก ที่วาเปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา 
คือทานฝกทานจนไดเปนสรณะของโลก  
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นั่นแหละใหจําเอานะ วันนี้ก็พอละ วันพระเปนวันสําคัญ วันอาทิตยโลกถือเปน
ความสําคัญอันหนึ่ง วันพระทางธรรมก็ถอืเปนวันสําคัญอันหนึ่ง ตอไปนี้จะใหพร 

(ทองคํา วันนี้ได ๕๕ บาท ๖๑ สตางคครับ) เกือบถึงกิโล กไ็ดทุกวันๆ ทองคําก็
เหลืองอรามในคลังหลวง จะไปไหนทองคํา เขาคลังหลวงหมดเลย เราพาพี่นองกาวเดิน
เพื่อสมบัติเขาสูสวนใหญคือคลังหลวงของเรานี้ เอาจริงเอาจังมาก นี้ก็ไดตัง้มากมาย 
เวลานี้ทองคาํของเราตั้งแตเร่ิมไดมาถงึวันนี้ (๑๑ ตัน ๘๓๐ กิโล แลววันนี้เพิ่มอกี ๑ 
กิโล) นั่นละไดขึ้นทุกวันอยางน้ีละ ใหพร 
 

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

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 
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