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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ธรรมกลอมใจ
(วันนี้เวลาบาย ๓ โมง พล.ท.ธีระวัฒน บุญยประดับ เจากรมสรรพาวุธทหารบก
จะเขามากราบหลวงตาพรอมคณะประมาณ ๑๑ คน ครับ) สมัยทานเจาคุณอุบาลีมีชีวิต
อยู นั่นก็ธรรมกถึกเอก ทานเจาคุณอุบาลี วัดบรมนิวาส เราไมทันทาน ทานมรณภาพไป
ป ๒๔๗๕ เรายังไมไดบวช ทานลวงไปป ๒๔๗๕ เราบวช ๒๔๗๗ ทานผานไปแลวสอง
ปเราถึงไดมาบวช นี่ก็ธรรมกถึกเอกแหละทานเจาคุณอุบาลี เทศนภาคทั่วๆ ไป ถาให
เปนเอกแบบทั้งภายนอกทั้งภายในตลอดทั่วถึง ออกหมดเลยนี้เรียกวาเอกจริงๆ คือ
ทานผูปฏิบัติรูจริงเห็นจริง ภาคปริยัติก็ผานมาพอสมควร คือการศึกษาเลาเรียนก็ผาน
มาพอสมควร จากนั้นเขาภาคปฏิบัติคนควาดูเข็มทิศทางเดินไดแกปริยัติทา นชี้เขามา ชี้
เขามาตรงไหนๆ คือภาคปฏิบัติตามรอยเขามาๆ ก็มาเจอตัวจริงๆ
ภาคนั้นละจะเต็มเม็ดเต็มหนวย ผูรูทั้งปริยัติ รูทั้งผลของการปฏิบัติคือปฏิเวธ
ความรูแจงแทงทะลุ ทานสอนไววาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน
เมื่อเลาเรียนมาแลวก็มาปฏิบัติ เรียกวาปฏิบัติ ปฏิเวธคือผลของงาน คือเราศึกษาเลา
เรียนมาขั้นไหนมาปฏิบัติไดผลเพียงไรๆ ก็เปนปฏิเวธขึ้นมา เปนปฏิเวธคือความรูแจง
ในผลงานของตน
พอแมครูจารยมั่นทานเทศนสอนเรา มีใครเอาภาพมาติดไวนั้น เหมาะเจาะ
เหลือเกิน ที่เขาไปศึกษากับทาน ทั้งทานเปนผูเมตตาใหโอวาท ทั้งเราเปนผูนั่งฟงทาน
เพราะไปวันแรกดวย ภาพที่ออกมาก็ตรงเปงกับกิริยาอาการของเราที่เสาะแสวงหาครู
หาอาจารยและไปถึงทาน พรอมกับไดยินไดฟง ธรรมในวันนั้น เหมาะเจาะเหลือเกิน
ธรรมะที่ทานเรียนมามากนอยยังไมเปนผลเทาที่ควร นั่นทานพูด พูดแลวอยาวาผม
ประมาทธรรมะของพระพุทธเจา ใหยกบูชาไวกอน ทานวาการศึกษามามากนอยยังไม
เกิดประโยชนเทาที่ควร
นั่นเหมือนกับวาเรานั่งฟงทานใหโอวาท แลวแสดงทานก็แสดงอยางนั้น ทาน
บอกอยางตรงไปตรงมาเลย ปริยัติที่ทานศึกษามามากนอย ขอใหยกบูชาไวกอน ให
เนนหนักทางภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาใหมากๆ เมื่อถึงกาลที่ปริยัติกับปฏิบัติ จะวิ่ง
เขาถึงกันประสานกันแลวเอาไวไมอยู ทานวา ก็เปนอยางนั้นจริงๆ ประจักษเลย เพราะ
ทานผานมากอนแลว เรียนมามันไมใชสมบัติของตน คือความจํา เรียนมามากนอยเปน
ความจํา หลงลืมไปได ดีไมดีสงเสริมคนใหทะนงตัว วาเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ เอาความจํา
มาเปนมรรคเปนผล มันไมเกิดประโยชนการศึกษาเลาเรียนเพียงจํามา
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เมื่อเอาการศึกษาเลาเรียนที่จํามามาเปนภาคปฏิบัติ เหมือนเขาปลูกบานสราง
เรือน แปลนบอกไวบานเรือนหลังนี้ขนาดไหนๆ เราตองการชนิดใด ใหเอาแปลน
ออกมากาง แลวสรางบานสรางเรือนคือภาคปฏิบัติตามแปลนนั้นแลว ก็เปนบานเปน
เรือนจนสําเร็จบานเรือนโดยสมบูรณ ทีนี้ภาคปริยัติศึกษาเลาเรียนมามากนอย ก็
ออกมาปฏิบัติไดผลมากนอยเพียงไร เปนสมบัติของตัวเองจากภาคปฏิบัติ แตภาคที่
เรียนมาจําไดมา ไมเปนสมบัติของตัวเพราะเปนความจํา หลงลืมไดงาย ดีไมดีสงเสริม
ผูเรียนมาใหทะนงตัวก็ได วาเราเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้ เปนความทะนงตัว กิเลสเขาแทรก
แลวนั่น พองตัวขึ้นแลววาเราเรียนไดชั้นนั้นชั้นนี้
หลักความจริงนั้นไมใชสมบัติของตัว เปนความจํา ที่จะเอาความจํามาเปน
ภาคปฏิบัติเพื่อใหเปนผลของตัวขึ้นมาโดยสมบูรณ นั่นเปนระยะๆ ทานวาปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียนมามากนอย แลวใหเอาปริยัติแบบแปลน
แผนผังนั่นออกมากางมาปฏิบัติตามนั้น
ทีนี้เวลาปฏิบัติ เชนเรามาปฏิบัติทางภาคจิตตภาวนานี้ใหเห็นเดนชัดตรงนี้แหละ
เพราะพูดนี้เขาสูทางจิตตภาวนาเปนหลักใหญ เมื่อเขามาทางภาคปฏิบัติ เอา ทานสอน
ใหนั่งภาวนาเปนยังไง นีล่ ะทานเริ่มตนสอน ทางอืน่ ก็ปฏิบัติตามที่ทานสอน คือธรรมะมี
ทั้งตน ทัง้ กิง่ กานสาขาดอกใบ มีทั้งรากแกวรากฝอย ธรรมะมีหลายประเภท หลักใหญ
คือภาคปฏิบัติ เขาหาทางดานจิตตภาวนา พอเขาจิตตภาวนาแลวจะเริ่มรูแหละ จิตสงบ
มากนอยเพียงไรจะเริ่มรู จากภาคปริยัติที่ทานสอนเขามาใหภาวนา
ภาวนายังไง เอา ใครมีนิสัยใจคอยังไง ที่ชอบบทธรรมนั้นๆ เอามากํากับใจของ
ตนเอง แลวนํามาเปนคําบริกรรม จะเปนพุทโธก็ได ธัมโม หรือสังโฆก็ได หรือมรณสติ
ก็ได อานาปานสติ ไดทั้งนั้นเปนธรรมทั้งหมด เมื่อเขามากลมกลืนกับใจดวยความมีสติ
แลวจะเปนธรรมขึ้นมา จิตใจเมื่อมีที่เกาะแลวยอมสงบ ไมมีที่เกาะไขวควาวุนวายวาเหว
หาหลักหาเกณฑไมไดนะจิตใจ คิดไดครอบโลกธาตุ แตหาเอาสาระสําคัญอะไรไมไดก็
คือใจ
ตัวไขวควาคือใจ ตัวเหลวไหลก็คือใจ เมื่อมีหลักอันดีงามเขาใหใจเกาะปบ เชน
อยางธรรมหรือวาพุทโธเปนตน หรือธรรมหรือศาสนา เราถือศาสนาพุทธก็เอา พุทโธ
ธัมโม สังโฆ เอา ยึดกิ่งใดกานใดสาขาใดคือพุทธศาสนา จับใหดี นี่เรียกวามีหลักแลว
จากนั้นก็นําธรรมเขามาบริกรรมเปนสรณะของใจ ใจนึกพุทโธๆ ไปไหนไมลืมพุทโธ ยิ่ง
เวลานั่งภาวนาสติติดแนบเลย จิตใจจะสงบ พอจิตใจสงบแลวเราก็เห็นเรื่อง ถาจิตสงบ
แลวสบาย ตัวสําคัญก็ไดแกใจกวนเจาของเอง หาไขวควาเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยากรูอยาก
เห็นทุกอยาง นั่นละคือความดีดดิ้นของใจหาความสุขไมไดนะ
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เพราะฉะนั้นจึงตองเอาธรรมที่เปนหลักเกณฑมาใหจิตยึด เชนไปไหนอยาลืมพุท
โธเปนตน บริกรรมพุทโธๆ จิตอยูก ับพุทโธจิตจะไมสรางความยุงเหยิงขึ้นมา แลวจะมี
ความสงบเย็นใจโดยลําดับ ยิ่งเฉพาะเวลาเราตั้งเอาภาวนาจริงๆ เชนนั่งภาวนาไมใหจิต
ไปไหน ใหสติควบคุมใหดีแลวจะเห็นความสงบของจิตในเวลานั้น แลวก็สงบเขามาๆ
พอสงบเขามาแลวก็เรียกวาจิตรวม สงบเขามาๆ รวม ภาคพื้นเบื้องตนเปนจิตสงบรวม
จากสงบแลวก็แนนหนามั่นคงขึ้นมา จิตแนนหนามั่นคงเรียกจิตเปนสมาธิ นั่น เปนขั้นๆ
ขึ้นไป นี่เปนชื่อนะ ชื่อของจิตที่แสดงตัวเปนยังไง
จิตมีความสงบเรียกวาจิตอิ่มอารมณ ไมอยากคิดอยากปรุงอยากรูอยากเห็น
อะไรซึ่งเปนการกวนใจ เรียกวาจิตอิ่มอารมณ แลวใหนําจิตที่สงบตัวและอิ่มอารมณนั้น
ออกพิจารณาทางดานปญญา ทํางานทางดานปญญาก็ไมเถลไถลเพราะจิตอิ่มตัวแลว
จากอารมณทั้งหลาย เนื่องจากสมาธิคือความสงบใจเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ จิตสงบ
แลวพาออกพิจารณาทางดานปญญา พิจารณาแยกธาตุแยกขันธกฎ อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺ
ตา อสุภะอสุภัง ปาชาผีดิบ นั่นละทานใหพิจารณาทางปญญา
เชนทานใหพระไปเยี่ยมปาชา ปาชาในครั้งพุทธกาลที่ทานสอนพระนี้คงจะเปน
ปาชาไมไดฝง ไดเผากันนะ ทานบอกใหไปเยี่ยมปาชา คนตายแลวคงจะทิ้งเกลื่อน มัน
เปนยุคเปนสมัย ตอนที่พระพุทธเจาสอนนั้นเปนสมัยที่คนตายแลวไมมีการเผาการฝง
กัน ทิ้งเกลื่อนในปาชา ปาชาผีดิบ ใหพระไปเยี่ยมปาชา สอนวิธีการเยี่ยมดวย การเยี่ยม
ใหไปทางเหนือลม นี่ละอุบายวิธีพระพุทธเจาทานสอน เบื้องตนใหไปดูปาชาที่ตาย
เกาแกเสียกอน เห็นแตกระดูกเห็นอะไรเกลื่อนอยูตามนั้น ดูเขาไปๆ เขามาถึงปาชาที่
ตายสดๆ รอนๆ ตายเกลื่อน นั่นละทานวาใหไปเยี่ยมปาชา แตกอนเปนอยางนั้นจริงๆ
พอไดนั้นเปนเครื่องยึดเครื่องเกาะ เชนความตาย ออ นี่คนตายเปนอยางนี้ เรา
ตายแลวก็จะเปนอยางนี้เหมือนกัน เปนเครื่องเทียบเคียงกัน ดู นี่เขาเรียกผีตาย ผีเปน
คือเรา ผีเปนไปเยี่ยมปาชาผีตายเอามาเปนคติ พอไดหลักใจแลวจะไปเยี่ยมปาชาไมปา
ชาก็ไมเปนไร เพราะตัวเราเปนปาชาอยูแลว ทั้งผีดิบผีตายจะอยูที่กองนีห้ มดละ กอง
รางกายของเรา นี่ทานสอนเยี่ยมปาชาอยางนั้น พอไดหลักไดเกณฑแลวก็ปาชาอยูนี้
สมบูรณ ดูนี้ทั้งหมดไดเลย
วิธีเยี่ยมปาชาทานก็สอนไวหมด คือปาชาในครั้งพระพุทธเจาที่สอนโลกเวลานั้น
เปนปาชาที่ไมไดมกี ารเผาการฝง ทิ้งเกลื่อนอยูตามนั้น ทานจึงใหไปทางเหนือลม ไปหา
ผูที่ตายเกาตายนานแลวกอน แลวขยับเขามาๆ หาผูตายใหม ดูจนเปนที่แนใจแลวเราก็
เอาปาชาของเรานี้เปนหลัก โดยอาศัยนั้นเปนเครื่องหมาย พอไดนั้นแลวก็มาพิจารณา
ปาชาของเจาของที่มีครบเหมือนกันเหมือนกับปาชาผีตาย นั่นละไปเยี่ยมปาชา ใน
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หลักธรรมทานสอนไวอยางแจมแจงใหไปเยี่ยมปาชา พวกเรานี้มันเกลียดปาชา มันไป
หาเยี่ยมตั้งแตโรงระบํารําโปโรงละครละแคน ละครลิงนั่น มันหากไปเยี่ยมแตนั้นมันก็
เปนบาตลอดละซิ เขาใจไหมละ ทุกวันนี้มีแตอยางนั้นละมันไปเยี่ยม มันไมไดดูปา ชา
มันไปดูตงั้ แตอยางนั้นละ
นี่วิธีการทานสอนเพื่อระงับดับจิตตัวมันคึกมันคะนอง มันดีดมันดิ้นตลอดเวลา
ใหมันไปเห็นแลวใหเกิดความสลดสังเวชจะหดตัวเขามา ยิ่งเขามาดูตัวของเราอีกเห็น
อยางนั้นอยางนี้แลว ทีนี้จิตก็เบื่อ ไมติดทั้งขางนอกไมติดทั้งขางใน ตอไปสลัดปุบไดไป
เลย นั่นทานสอนวางั้น
สมัยทานเจาคุณอุบาลีทานยังมีชีวิตอยูดูวาไมมีเทปไมมอี ะไรนะ
เทศนสอน
ธรรมดา เรานี้จึงคอยมีเทปอัดกันไวๆ แตกอนไมมี เสียดายนะ เราทราบที่ทานเทศน
แตทานเทศนทานเทศนเปนวงกวางไปหมด เทศนเปนแกงหมอใหญ เทศนสาธารณชน
ไปหมด ในสํานวนเทศนทานไมไดยนเขามา สํานวนเทศนถาใหกวางขวางจริงๆ รูนอกรู
ในตลอดทั่วถึง แลวขางนอกก็จะเบิกกวางออกไป ขางในก็จะเบิกกวางเขาไปภายใน
ละเอียดทั่วถึง เรียกวารอบหมดการเทศนรอบหมด จิตใจก็ปลอยวางไดหมด
คือการเทศนก็ขึ้นอยูกับผูเ ทศนเหมือนกัน ผูเทศนมีภูมิอรรถภูมิธรรมทีเ่ ทศน
ควรเทศนธรรมประเภทใดจะออกมาตามสถานที่บุคคล สถานที่บุคคลที่ควรจะเทศน
เปนกลางๆ เปนแกงหมอใหญก็ไปเสีย แลวก็ยนเขามาหาผูปฏิบัติ ธรรมะก็คอยเด็ด
เผ็ดรอนเขามาๆ ยิ่งเขาหาผูปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานลวนๆ แลวธรรมะนี้จะพุงๆ มี
แตธรรมะแกงหมอเล็กหมอจิ๋วทั้งนัน้ เปนขั้นๆ นะแกง การเทศนเปนขั้นๆ อยางนั้น
พอพูดอยางนี้แลวก็ไมไดยกตัวนะมันเปนมาแลวนี่ ก็มาพูดตามเรื่องมันเปน อยู
บนศาลานี่ ถาคนไดยินไดฟงอรรถธรรมเราตั้งแตตอนนั้นแลวจะเหมาะสําหรับผูปฏิบัติ
เพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ จะเทศนธรรมะประเภทนั้นละ ประเภทแกงหมอเล็กหมอ
จิ๋ว เทศนสอนพระนี้พุงๆ บนศาลานี่ไมมีใครมาละตอนนั้นมีแตพระลวนๆ เทศนเต็ม
เหนี่ยวเลย นี่ละที่ไดอดั เทปเอาไว ตอนอัดเทปนีด้ ูมัน ๒๕๐๔-๒๕๐๕ มั้งถึงไดอัดเทป
กอนหนาไมไดอัด แนะ อัดตั้งแตนนั้ ละมาเรื่อยๆ ไป กอนหนานั้นเราก็เทศนอยูแลว
ไมไดอัด เทศนแกงหมอเล็กหมอจิ๋วเทศนสอนพระลวนๆ
การเทศนสอนพระลวนๆ เทศนเพื่อมรรคเพื่อผลนิพพานนี้เทศนรุนแรง ธรรมะ
ลวนๆ นี้ออกอยางรุนแรง พุงๆๆ เลย ถาแกงหมอใหญก็เปนน้ําไหลบามันไมรุนแรง
ไหลซานทางโนนไหลซานทางนี้ ถาเปนแกงหมอเล็กก็เปนน้ําไหลพุงลงชองเดียวพุงๆ
นั่นละผูฟงถึงใจๆ อยางพอแมครูจารยมั่นเทศนสอนพวกพระที่มีแตพระปฏิบัติลวนๆ
อยูนั้น อูย ฟงแลวเพลินนะ เราไปหาทานเบื้องตนดูเหมือน ๔ ชั่วโมงทานเทศน

๕

เบื้องตนนะ เทศนถึง ๔ ชั่วโมง ผูนั่งฟงนี่เหมือนหัวตอ เหมือนไมมีคน คนเต็มศาลา
พระนะเต็มศาลา เหมือนไมมีคนเลย แลวนั่งเหมือนหัวตออีกแหละ ไมมีกระดุกกระดิก
เพราะจิตพาใหแนน เทศนถึง ๔ ชัว่ โมง ทานจบแลวยังเสียดายอยากใหทานเทศนตอ
อีก
คําวาเจ็บนั้นปวดนี้ไมมีนะ
คือจิตเขาอยูภายในแลวมันไมมายุงกับอาการ
ภายนอกวาเจ็บนั้นปวดนี้ไมมี ยังเพลินอยากจะฟงทานเทศน คือทานเทศนนี้เหมือนวา
แมกลอมลูกดวยบทเพลงนั้นแหละ กลอมลงๆ เออๆ เดีย๋ วลูกก็หลับ อันนี้ธรรมก็
กลอมลงไดหมด จิตก็สงบ สงบๆ เบื้องตนเปนอยางนี้ ครั้นตอมาเมื่อจิตกาวออก
ทางดานปญญาวิปสสนาแลวไปอีกอยางหนึ่ง พอทานเทศนนี่ขยับตามนะ เทศนทางดาน
วิปสสนาถาจิตกําลังกาวเดินออกทางดานปญญาแลวนี้จะพุงตามทาน ถาจิตอยูในขั้น
สมาธิเทศนมีแตกลอมใหสงบๆๆ แนว พอจิตกาวทางดานปญญาไมอยู จะขยับตาม
ทานเรื่อยๆ
พอแมครูจารยมั่นเทศนนี่เห็นไดชัดเลย เบื้องตนเทศน ๔ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ๒
ชั่วโมงหยุด พอถึง ๒ ชัว่ โมงแลวหยุด สุดทาย ๒ ชั่วโมงเทานั้นละ ตั้งแต ๔ ชั่วโมงลง
มาถึง ๒ ชั่วโมงก็หยุดเทศนเลย โธ เวลาฟงเทศนธรรมะลวนๆ ที่ออกมาจากใจซึ่งเปน
ธรรมลวนๆ เหมือนกันแลว แหม ฟงมันเพลินจริงๆ นะ เพลิน ทานเทศนจบตั้ง ๔
ชั่วโมงพอดี ทานจบลงแลวยังอยากฟงตอไปอีก ยังไมอยากใหทานจบ คือมันลืมเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลา จิตมันแนวๆ
นี่ละธรรมกลอมใจแลวใหสงบได ถาเปนกิเลสกลอมใจแลวเปนบาไปเลยเขาใจ
ไหม โรงนั้นโรงนี้โรงระบํารําโป นี่โรงบมบาเขาใจไหม ใหเปนบาไปหมดละคน ถาโรง
ศีลโรงธรรมบมจิตใจดวยอรรถดวยธรรมแลวจะสงบเย็น
เชนในวัดในวาในสถานที่
บําเพ็ญของพระที่ทานบําเพ็ญ ผูไปบําเพ็ญกับทานก็สงบเย็นใจ ถาไปโรงบมบาอยางวา
แลวเปนบาไปดวยกันเลย เขาใจไหม มันหลายโรง
โรงบมบาก็มี โรงบมธรรมเขาสูจิตใจก็มี สวนมากพวกเรามีแตโรงบมบา ไปที่
ไหนมีแตบา พวกอยูในศาลาของเรานี้คงไมมีละ โรงบมบามีแตที่อื่น ในศาลาของเราลูก
ศิษยหลวงตาบัวคงเปนโรงบมธรรมเรียบไปหมดไมมีใครสูวัดปาบานตาด ลูกศิษยวัด
ปาบานตาดนี้เรียบไปหมด เรียบมันตายแลวหรือเปนยังไงก็ไมรูนั่งฟงเทศนหลับไปเลย
เขาใจไหม มันเรียบแบบนั้นก็ได มันเรียบหลายเรียบ เอาละวันนี้เทศนเทานั้นพอ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

