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 หนาว ๆ อยางนี้ อรรถธรรมท้ังหลายท่ีวา เลิศเลอ ๆ น้ัน ไปรวมอยูที่หมอนหมด
นะ ไมไดอยูที่ใจ ธรรมท่ีเลิศ ๆ ไปอยูที่หมอน ความหนาวเลยเลิศกวาธรรมไป ธรรมสูไม
ได สูหมอนไมได เม่ือเชาน้ีมันลง ๑๗ เทาน้ัน ๑๗ องศา ก็ธรรมดาไมคอยหนาวเทาไรนัก 
พอหนาว ๆ นี้ทําใหระลึกถึงพวกสัตวปานะ พวกหมูเขามาเปนฝูง เรานอนอยูแคร เวลา
หนาว ๆ ดึก ๆ เขามาหากินขางแคร ๆ เราน้ี เขาไมไดกลัวคน เขาไมสนใจ ฟงเสียงฟุดฟด 
ๆ มา เปนฝูง ๆ มาหมูปา เราก็อยูแคร หนาว อยูอยางนั้นก็ออกไปเดินจงกรมไมได มัน
หนาวถึงขนาดตัวแข็งไปเลย หนาวมาก ๆ กาวไปเดินจงกรมไมไดนะ แตพวกหมูปาเขามา
อยางสบาย ๆ เขาไมเห็นมีเส้ือมีผามีหมวกกันหนาว มีรองเทาอะไรกันหนาว มีเส้ือนวมเส้ือ
เนิมกันหนาวอะไร เขามาของเขาอยางสบาย ๆ เคร่ืองกันหนาวเขาไมมีเหมือนคน พวก
สัตวเหลาน้ีมันดีกวามนุษยนะ 

มนุษยนี้ทุกอยางออนแอมาก เขามาหากินฟุดฟด ๆ มาอยางสบายนะ เขาไมกลัว
พระ หนาวก็รูสึกวาเขาจะไมหนาวละสังเกตดู ฟงเสียงเขาหากิน เขาขุดกินขาง ๆ ไมไดหาง
ไกล ดูประมาณสักแคตนเสาน้ี เราอยูในแครเขามาจากริมปา เขาไมกลัว เฉยเลย ไมใชตัว
หน่ึงตัวเดียวนะ มาเปนฝูงเลย หากินฟูดฟาด ๆ กลางคืนหนาว ๆ เราไปอยูท่ีไหนเปน
อยางนั้น พวกสัตวปากับพระนี้ถูกกันดี เหมือนอยางนกเปดนํ้าน่ีนะ พวกนกเปดน้ํากับวัดนี่
เขาเขาใจดีมากทีเดียว เขาบินมาน้ีถาเห็นจีวรตากท่ีไหนเขาจะรอนลง ๆ ถามีสระมีนํ้าเขาจะ
ลง พวกนกเปดน้ํากับพระนี้ถูกกันดี คือเขาเคยอาศัยวัดมีสระนํ้ามีอะไรอยูในวัดในวาน้ี เขา
เคยอาศัย ปลอดภัย เพราะฉะน้ันเขาเห็นผาจีวรพระน้ีเขาจะบินรอนลงดู ๆ ถามีนํ้าเขาก็ลง 
เขาอยูที่นั่น 

เชนอยางวัดนายูง นาคํานอย เวลาน้ีมีเปนพัน ๆ หนาหนาวเขามาจากไซบีเรียหรือ
วาอะไรไมรู มารวม เวลาหนาหนาวนกเปดนํ้ามีมากอยูท่ีวัดนาคํานอย มาอยูน้ันเปนประจํา 
ถาหนาหนาวน้ีมาเปนพัน แลวสถานที่อยูของเขาก็เหมาะดวย ท่ีน้ันมีสระใหญ สระใหญ ๆ 
จริง ๆ นะสระนํ้า ๓ สระใหญ เขามาอยูที่นั่นเต็มหมด แลวถาหนารอนเขาอยูไดประมาณ
สักรอยหรือสองรอย ไมมาก พอหนาหนาวน้ีมาละ เต็มอยูนั้น น้ีเขาอาศัยวัดอาศัยพระ 
พระไมมีอะไรกับเขา พวกนี้จึงรูไดด ีมีวัดอยูที่ไหน ๆ เขาจะรอนลงด ูเขาฉลาดนะ สถานท่ี
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ที่พระอยูที่ไหน ไมวาสัตวนํ้าสัตวบกคุนเช่ืองนะ ปลาก็เหมือนกัน ก็เราเคยใหอาหารมัน 
เราเดินไปขอบสระไมได รุมมาเลย แตนี้มันมีอยูทั่วไป คือพวกประชาชนเขาไปเลี้ยงปลา
บางอะไรบาง แตสําหรับพวกนก พวกสัตวปานั่นซ ีเขารูพระจริง ๆ 

พวกสัตวปา พวกเกง พวกหม ูเราไปอยูที่ไหนเขาจะมาอยูรอบ ๆ ใกล ๆ นะ ไมอยู
ไกล แตเขาก็ไมมาคุนกับเรา เขาหากอยูขาง ๆ กับพระเรา เราเดินจงกรมก็เห็นเขาอยู พวก
หมูน่ีดวยแลวย่ิงเช่ือง เราเดินจงกรมน้ีเขาก็มาหากินอยูขางทางจงกรมเราละ ไมวากลางวัน
กลางคืนเขาไมไดกลัว เชื่องงายมากหมูปา เกงไมเชื่องขนาดนี้แตอยูรอบ ๆ ใกล ๆ แตหมู
ปาน่ีเช่ืองมาก เราไปอยูจึงไดรู อานดูนิสัยสัตวปาไดดี พวกพระกรรมฐานทานไปอยูที่ไหน 
พวกสัตวเหลาน้ีมาอยูรอบ ๆ ทาน คอยมานะ พอพวกนี้มาแลวพวกนั้นมา ตัวนี้มา มากเขา 
ๆ ทุกวันๆ ไมไปหากินที่อื่น พอออกไปนี้ถูกเขาฆาละซิ มันตองอยูรอบ ๆ  

ทีน้ีประชาชนเขาก็เคารพพระ เคารพศาสนา เขาไมมายุง ถาสัตวมาอยูในวัดเขาก็
เปนคนธรรมดาเปนคนวัดไป เขาไมมีอะไรแหละ ไปที่ไหนเห็นอยางนั้น เราพูดถึงหนา
หนาว สัตวนาจะหนาวก็ไมเห็นหนาว หมูปามาหากิน อูย หมูนี่เสียงดังมากนะ พวกสัตวปา
หมูปาน่ีเสียงดัง มาน้ีเสียงโครมครามดังมาเลย ไมระวังตัว พวกเกงนี้ไมคอยรูนะ แตหมูน่ี
มามากมานอยรู ไมคอยสํารวมไมคอยระวังเหมือนสัตวอื่น ๆ หมูน่ีมาเสียงโครมคราม ๆ 
ตัวใหญเทาไรย่ิงเสียงดัง มาขาง ๆ แตพวกเกงนี้ไมไดยินเสียง บางทีเรายืน เดินจงกรม
กลางคืน ปรกติเราก็ไมคอยไดใชไฟดวย ปรกติเปนอยางนั้นไมเคยจุดไฟเดินจงกรม ไมวา
จะเดือนหงายเดือนมืดอะไรเดินไดอยางสบาย ทีน้ีเวลาเรายืนซิ อีเกงมันก็มาของมัน 

มันขบขันดีนะ เวลาเรายืนพิจารณาธรรมละซิ เดินไปบางทีก็ยืนเปนเวลานาน ๆ ถา
พิจารณาอะไรมันยังไมลงตัวแลว ก็ยังยืนพิจารณาอยูน้ัน ทีนี้เขาก็มา ไมไดยินเสียงเขานะ 
เขามาขาง ๆ เรา เออ สัตวนี้ถาเราไมกระดุกกระดิกเขาไมรูนะ ถาเขาอยูทางใตลมเรา ได
กล่ินเรา ถาอยูทางเหนือลมมาใกล ๆ อยางนี้ก็ไมรูนะ พอไดจังหวะเราก็เคลื่อน เขาอยูขาง 
ๆ พอเราเคล่ือนจะเดิน เสียง โอย ตื่น ฟงเสียงแกกวิ่งปาเลิก มันไมรูนะคนยืนอยู เวลามัน
กลัวรองแกกวิ่งเลยเทียว 

น่ีก็จะเลาเร่ืองกรรมฐานกลัวใหฟง ทานอาจารยพรหมเราน่ีทานเลาใหฟง ทานมา
ตําหนิทานท้ังหัวเราะนะ ทานไปอยูทางถ้ําพระเวส ทานลงมา มากลางคืน   แลวก็บุกปา
มากลางคืน ทางพอหลวมตัวมาได เดือนก็เดือนมืดทานวา เดินบุกปามากลางคืน ทานเลย
คิด จะไปอะไร มืดแลวก็ยังจะไป ไปหาอะไร พักที่ไหนก็ไดนี่นะ ทานเลยแวะจากทาง ทาง
พอเปนทางคน กางกลดอยูที่นั่น มันขบขันด ี ทานเลาเองนะ ทานเปนนิสัย โหย นาเกรง
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ขามมากนะ นี่อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุแลว ก็ลูกศิษยหลวงปูมั่นเราไปอยูเชียงใหม 
ตอนน้ันทานบอกทานบวชใหม ๆ ลงมาจากภูเขา แลวก็ปลีกออกไปขางทางไปปกกลดที่
น่ันแลวภาวนาเงียบ ๆ นี่ละที่วาอีเกงไมไดยินเสียงมันนะ 

คิดดูซ ิ มันมาน้ีเราก็ไมไดยินเสียงมัน มันยืนอยูขาง ๆ เวลาเรากระดุกกระดิกมัน
รองแกกขึ้น ทานอาจารยพรหมก็เหมือนกัน ทานก็บุกเขาไปในปา ทานกางกลดแลวทานก็
นอนในน้ันนอนภาวนา เกงมันก็มาตรงนั้น มุงกลดมันเปนอยางนี้ใชไหมละ ก็อยูในปายัง
ไมไดถากถางอะไร มากลางคืน ทานก็น่ังภาวนาอยูในน้ัน ทีนี้เกงมันก็ออกมาละซ ี มันมา
เจอเอามุงใหญ ๆ มุงกลด พอโผลออกมา ทานบอกวาทานน่ังภาวนาอยู เวลามาไมไดยิน
เสียงมัน พอมาโดนมาเจอเอามุงใกล ๆ ติดกันนี้ มันก็รองแกกนี้ ว่ิงปาเลิก ทางนี้ก็รองโกก
ในมุง 

ทานวา ตื่นมัน อยู ๆ มันก็แกกขึ้น เราก็เอ๊ิก มันก็ยิ่งไปใหญ ทานเลยมาพูด มัน
กรรมฐานผีบาอะไรก็ไมรู ทานวา สละชีวิตจิตใจออกไปเที่ยวกรรมฐาน คร้ันเวลาเกงมันมา
รองแกกนี ่กลัวตายละซีมันถึงรองโกกขึ้นในมุง ทานบอกวาทานรองในมุง ไมไดสตินะทาน
วาอยางน้ัน มันรองของมันเอง มันยังไงกรรมฐานนี่ ทานพูดเรื่องเบื้องหลังของทาน เอ เรา
ก็ไมทราบวากลัวไมกลัว พอเกงมันแกกขึ้น เราก็เอิ๊กขึ้นขางใน แลวอดหัวเราะตัวเองไมได
นะ ทานหัวเราะตัวเอง มันเหมือนบา กรรมฐานอะไร ทานวาอยางน้ัน ทานเลาใหฟง 

ทานเปนพระท่ีสงานาเกรงขาม อาจหาญชาญชัย ทานพูดใหฟงเรื่องสัตวมันมานี้ ทั้ง
ปารก ๆ น่ันนะ มาไมไดยินเสียงมันเลย โผลมาก็มาโดนกับมุงมันก็ตื่นละซี ตื่นมันก็รอง
แกก เราก็รองโกกขางใน เกงก็วิ่งใหญ รองแกก ทางนี้ก็โกกขึ้นขางใน เรามาพิจารณาดูแลว
มันกรรมฐานอะไร ทานวาอยางน้ันนะ สละชีวิตจิตใจเขาปาเขาเขา อีเกงมันรองเทานั้นเปน
บาไปเลย รองโกกขางใน มันกรรมฐานอะไร เราก็ไดเอามาคิดถึงเรื่องกรรมฐาน ทานวาเรา
สละชีวิตจิตใจออกมาทุกดานทุกทางแลว บทเวลาจะมาเปนก็มาเปนกับเกง อูย ไมเปนทา
เลยกรรมฐาน ขบขันดีนะ อยูในปา 

เทศนก็เทศนทุกวัน วันน้ีไมใชเขาเอาน้ันมาติดไวไมคแลวเหรอ ทางสหรัฐ (มีครับ) 
ทางสหรัฐอยูขางลางนี ้ตางคนตางขี้รดหัวกัน ถาเราถามวาสหรัฐอยูไหน อยูนี ้ข้ีรดหัวสหรัฐ 
ทีน้ีเวลาเขาถามสหรัฐวาเมืองไทยอยูท่ีไหน อยูที่นี่ แลวขี้รดหัวเมืองไทย พวกนี้พวกขี้รดหัว
กัน ทางสหรัฐเวลาน้ีเขาติดตอตลอดเลย เราไปเทศนในกรุงเทพฯ เขาก็ไปติดทางนั้นเพื่อ
เขาจะไดฟงตอนเราเทศน อยูท่ีน่ีก็เร่ิมแลวทางนูนเขาก็ติดไวแลว พอเราเร่ิมพูดอยางน้ีทาง
สหรัฐก็ไดยิน มันหลายประเทศน่ีนะ พวกลาว เขมร เวียดนาม ที่เปนชาวพุทธ ธรรมะของ
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เราจึงกระจายอยูทางสหรัฐ ดูวารัฐเทกซัสที่มากที่สุด เขาฟงตลอด พวกอินเตอรเน็ตก็ฟง
มาตลอด เทศนสด ๆ นี้ก็ฟง เวลาน้ีก็เร่ิมฟงตลอดเหมือนกันนะ 

ทานท้ังหลายไดทราบไหมวา วันน้ีเราเปนมหามงคลแกวัดวาแกพ่ีนองท้ังหลายเรา 
ทูลกระหมอม (ฟาหญิงจุฬาภรณ) ทานเสด็จมา ทานหนาวหรือไมหนาว นูนนะเสด็จมา
ตอนต ี๔ ตี ๕ ซ่ึงกําลังหนาวจัด พวกเรายังนอนไมตื่นกัน ทานเสด็จมาน้ี น่ันละความพอ
ใจ ไมวาอะไรก็ตามถาความพอใจแลวส่ิงน้ันเปนฤทธ์ิเปนเดชข้ึนมา กําลังวังชาทุกดาน
ทุกทางมีมาพรอมกัน ไมวาทางชั่วทางด ี ทางช่ัวถามีกําลังใจแลวพินาศ ทําโลกให
พินาศได กําลังใจทางดานธรรมะถามีสําหรับผูปฏิบัติธรรมน้ี เม่ือใจมีกําลังมากเทาไร
กิเลสก็พังได สําคัญท่ีกําลังใจ  

ถาใจไมมีกําลังทําอะไรก็ไมคอยเปนผลเทาท่ีควร เพราะกําลังอยูที่ใจ ความออน
แออยูที่ใจ ความเขมแข็งอยูที่ใจ เพราะฉะนั้นการไดยินไดฟงในทางที่ดี เชน เสียงอรรถ
เสียงธรรม จึงเปนกําลังใจอันใหญหลวงที่จะทําประโยชนมหาศาลแกเราไดโดยไมตอง
สงสัย คิดดูทูลกระหมอมทานอยูกรุงเทพฯนูนนะ ทานยังอุตสาหเสด็จมาก็ดวยอรรถดวย
ธรรม เพราะกําลังใจเหมือนกัน ทานสนพระทัยในการภาวนา เร่ืองภาวนาทานเอาจริงเอา
จัง ทานอุตสาหเสด็จมาท้ัง ๆ ท่ีหนาว ๆ ก็เปนมงคลแกพี่นองชาวอุดรของเรา มาสดับ
ธรรมแลวไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ไมดีทั้งหลายอยูภายในใจ เพราะสิ่งนี้มันอยูไดทุกหัว
ใจ ทั้งสัตวทั้งบุคคล 

สัตวก็มีกิเลสประเภทอยางนี้เหมือนกัน มันก็นําออกไปใชตามประเภทของสัตว คน
ก็ใชประเภทหนึ่งของคน กิเลสนําออกไปใชไดทุกแบบทุกฉบับ ถาเปนคนก็ไปใชแบบคน 
กลายเปนคนโจรคนมาร คนชั่วชาลามกไปอยางงั้น ทางดีก็เปนคนดิบคนด ี บัณฑิตนัก
ปราชญฉลาดแหลมคม ทําตัวเองใหมีความเจริญรุงเรือง แลวก็ทําโลกใหมีความเจริญรุง
เรือง ชุมเย็นเปนสุขท่ัวหนากัน น่ีเปนฝายธรรม ธรรมอยูที่ใจ กิเลสอยูที่ใจ คือเกิดที่ใจทั้ง
ธรรมทั้งกิเลส แลวอยูก็อยูที่ใจ ความผลักดันของกิเลส และธรรมออกมาจากใจนั้น จึงตาง
กั ตามหนาที่ของเขา หรือตามเร่ืองของกิเลสและธรรม  

ถาเปนอารมณของกิเลสออกมานี้จะเปนความต่ําทรามไปเปนลําดับ แตถือวาเปน
ความพอใจของกิเลส เปนความสูงสงของกิเลส เพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสผลักดันออกไปใน
ทางไมด ี โลกเขาจะถือวาตํ่าทรามขนาดไหนก็ตาม คนที่ทําตามกิเลสที่เปนของต่ําทรามนั้น
ก็กลายเปนถือวาตนเปนผูสูงที่สุดไปแลว คนทําความช่ัวชาลามกเขาไมไดถือวาเขาเปน
ความตํ่าคนตํ่านะ เขาถือวาเขาเปนคนสูง เอารัดเอาเปรียบมนุษยไดทุกแบบทุกฉบับ เขาจึง
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ไมไดถือวาเขาเปนคนต่ํา คนช่ัวเขาก็ถือวาเขาเปนคนสูง เพราะอํานาจของกิเลสชอบยอตน
เสมอ กิเลสท่ีจะมาใหตําหนิติตนวาผิดอยางน้ัน ผิดอยางนี้ไมม ีมีแตถูกกันเรื่อย ๆ  

น่ีอารมณของกิเลสเม่ือเกิดข้ึนภายในใจผลักดันใหเราทําความช่ัวชาลามก โดยไม
คํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีอะไรเลย ทําไปตามความอยาก ความพอใจของกิเลสที่มันบังคับ
ภายในหัวใจเรา เราจึงไมสนใจวาเราเปนกิเลส เรามีกิเลส แลวเราทําช่ัวตามกิเลสบงการ
อยางนี้จึงไมมีในความรูสึก มีแตกิเลสผลักดันออกมาทางดีทางชั่วเปนที่พอใจทั้งนั้น ทําได
ทุกอยาง แตสําหรับกิเลสแลวจะบงการใหทําความดีไมคอยเห็นมี มีแตใหทําความช่ัว น้ัน
ละคือความดีของกิเลส ทําลงไปนี้ไมรูจักผิดจักพลาด เปนความภาคภูมิใจเสมอมา ยิ่งไป
ฉกไปลักไปปลนไปจี้เขาไดมาอยางสมใจแลวพอใจใหญ นี่คือกิเลสพอใจ  

มันพอใจในการทําความช่ัวชาลามกตาง ๆ ไมไดพอใจในการทําความด ี จึงเปน
เรื่องของกิเลส นี่คืออารมณของกิเลสมันเกิดขึ้นจากใจของโลกนั้นแหละ ของคน ของสัตว 
แตที่เดนชัดประจักษกัน พอทราบกันไดก็คือวามันเกิดที่หัวใจคน แลวพาคนใหทําความช่ัว
ชาลามก คิดอานไตรตรองเปนไปในทางของกิเลสบงการ ซึ่งเปนความต่ําทรามไปดวยกัน
ทั้งนั้น ผลจึงหาความสุขความเจริญเปนที่พึงหวังไมคอยได และไมได น่ีเรียกวาอารมณของ
กิเลส มันเกิดอยูที่ใจ ผลักดันออกมาจากใจใหทําในสิ่งตาง ๆ ควรหรือไมควรก็ตาม ถือเอา
ความชอบใจ ความอยากทําของกิเลสเปนประมาณ 

คนเราถามีกิเลสหนา ๆ แลวความช่ัวก็คิดข้ึนมาก ทําไดมาก ๆ ตลอดเวลา น่ีคือ
อารมณของกิเลส อยูกับใจดวงเดียวกันก็ไมเหมือนกันระหวางกิเลสกับธรรม ธรรมก็เกิดที่
ใจ ผลักดันออกมาจากใจเชนเดียวกัน แตธรรมน้ีออกมาเปนอรรถเปนธรรม คือเปนความ
ถูกตองดีงามเพื่อเปนความสงบสุขรมเย็น เชน คิดอยากทําบุญใหทาน รักษาศีล มีความ
เมตตาสงสารเพ่ือนบานสัตวท้ังหลายท่ัวหนากัน พอสงเคราะหสงหาไดชนิดใดก็สงเคราะห
สงหากันไปตามความพอใจที่จะสงเคราะห นี่คืออารมณของธรรม เรียกวาออนน่ิมอารมณ
ของธรรม มองเห็นมีความเมตตาสงสาร พอชวยเหลือไดประการใดก็ชวยเหลือ การทําทาน
อยางนี้ นี่คืออารมณของธรรม 

การทําทานมากนอยพอใจเปนลําดับลําดา น่ีเรียกวาอารมณของธรรม รักษาศีล 
เจริญเมตตาภาวนา สรางคุณงามความดีประเภทตาง ๆ น้ีเปนอารมณของธรรม เม่ือ
อารมณของธรรมคอยผลักดันออกมาทางนี ้ ก็ทําใหเราทําความดีท้ังความคิดความนึก ทั้ง
การพูด ทั้งการกระทํา ทั้งสามประเภทนี้เปนที่สั่งสมมาซึ่งความดีทั้งหลาย ก็มารวมอยูที่หัว
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ใจเรา แลวก็เพ่ิมธรรมภายในใจน้ันใหมีกําลังมากข้ึน หนาแนนข้ึน อยากทําบุญใหทาน 
อยากทําคุณงามความดีมากขึ้น ๆ นี่คืออารมณของธรรม 

สวนอารมณของกิเลสก็ผลักดันไปในทางใหทําชั่วชาลามก อันนี้ทําเทาไรก็ไมพอ
เหมือนกัน เรื่องกิเลสนี้ไมพอ อยากทําไปตลอด นี่เรียกอารมณของกิเลส อารมณของธรรม
ก็อยากทําในทางคุณงามความดี จนกระทั่งความดีเต็มภูมิของใจที่อยากทํา ทําตามความ
อยากของใจ จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง เชน พระพุทธเจา พระอรหันต จิตของทาน
เปนธรรมลวน ๆ แลว เพราะอํานาจแหงการส่ังสมคุณงามความดี รวมเขาไปเปนธรรมใน
หัวใจดวงเดียวกัน ทีน้ีเวลาทําไปมาก ๆ แลว มากจนกระทั่งถึงหลุดพนจากทุกขไปได 
เพราะอํานาจแหงบุญเปนเคร่ืองหนุน พนจากทุกขไปแลวทีน้ีเปนธรรมลวน ๆ เลย จะวา
ผลักดันอะไรก็ผลักดันไปเพื่อโลกเพื่อสงสาร ดวยความเมตตาสงสารลวน ๆ ไปเลย น่ีเรียก
วาอารมณของธรรม ใหพากันเขาใจอยางน้ี 

คําวากิเลสเราไมทราบกันนะ วามันเปนยังไงกิเลส ธรรมเปนยังไงเราไมทราบกัน 
ใหไดบําเพ็ญธรรมถึงรู เพียงเราเรียนเร่ืองศีลเร่ืองธรรมธรรมดาก็ไมคอยจะเขาใจถึงความ
จริงอะไรนัก แตเวลาภาคปฏิบัติน้ีเปนส่ิงท่ีจับเอาความจริงออกมาประจักษกับหัวใจตนเอง 
ของผูบําเพ็ญน้ันแหละใหเขาใจชัดไปโดยลําดับลําดา เชนอยางอารมณของธรรมเริ่มตั้งแต
ท่ีวาเปนพ้ืนฐาน คืออยากสรางคุณงามความด ี น่ีเรียกวาอารมณของธรรม จากน้ันเราก็
ความด ี ทําความดียนเขาไปความดีซ่ึงมีหลายข้ันหลายภูมิ ยนเขาไปถึงจิตตภาวนา อันนี้
เปนความดี รากเหงาแหงความดีท้ังหลาย น่ันแหละท่ีจะรวมลงในความดีอันน้ีแหละ 

เหมือนแมนํ้าสายตาง ๆ เราทําบุญใหทานมากนอยเทาไรไหลเขามาสูจิตตภาวนา
ของเรา ซ่ึงเปนเหมือนทํานบใหญ เม่ือไหลเขามาน้ีมากเขา ๆ จิตใจก็เต็มตื้นดวยอรรถดวย
ธรรม นําเจาของจนกระทั่งหลุดพนจากทุกข น่ีเรียกวาอารมณแหงความดีท้ังหลาย ใหหลุด
พนจากทุกข ทีน้ีจิตท่ีหลุดพนจากทุกขแลวเปนธรรมลวน ๆ จิตท่ีเปนธรรมลวน ๆ เมื่อยัง
อยูในแดนสมมุติที่จะใชกิริยาอาการใดนี้ ก็เปนธรรมชาติที่ผลักดันจิตใจใหมีความเมตตา
สงสาร แนะนําส่ังสอนสงเคราะหสงหาดวยเมตตาลวน ๆ ไปเลย จิตที่เปนธรรมแทเปน
อยางงั้น 

พอถึงนั้นแลวไมไปไหนละ พอ จิตเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลวเรียกวาพอ การ
บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่ออะไร มีแตเปนไปดวยความเมตตาเพื่อสัตวหรือผูอื่นลวน ๆ ที่
จะเพื่อตัวเองนั้นไมมี สําหรับทานผูบริสุทธ์ิแลวไมมีคําวาเพ่ือตัวเอง นอกจากกระจายออก
ไปเพื่อผูอื่นจากสมบัติของตนที่มีอยูแลว เรียกวาขนออกไปวางั้นก็ถูก กระจายออกไปทั่ว
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โลกดินแดน อยางที่วา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาทรงพระ
เมตตากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ทําประโยชนใหสัตวโลกจนหาประมาณไมได  

เวลาบริสุทธ์ิแลวเปนอยางน้ัน มีแตพระเมตตามหากรุณาธิคุณทําประโยชนให
โลกจนกระทั่งปรินิพพาน แลวยังประทานพระธรรมน้ีไวใหพวกเราท้ังหลาย ซึ่งเปน
จําพวกสัตวโลกใหไดปฏิบัติบําเพ็ญตามพระองค แลวตามรอยพระบาทของพระองค 
หรือตามเสด็จ เราก็ไดคุณความดีสืบภพสืบชาติไปในภูมิท่ี เปนที่พึงปรารถนา ท่ีนาพอ
ใจเปนลําดับลําดาไป ตั้งแตขั้นมนุษยที่มีภูมิสูงสง ข้ึนไปหาเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม 
จนกระทั่งกาวเขาสูนิพพาน นี่หมายถึงธรรมผลักดันใหสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ  

ผิดกับกิเลสผลักดัน กิเลสผลักดัน ผลักดันลงทางต่ําเพื่อทรมานเจาของ สําหรับ
กิเลสมันหาประโยชนสําหรับมันเอง แตสรางความทุกขความเดือดรอนใหแกสัตวท้ังหลาย
ผูดิ้นตามมัน โลกทั้งหลายจึงเดือดรอนมาก เพราะอํานาจของกิเลสบีบบ้ีสีไฟ ใหไดทําตาม
สิ่งที่มันตองการ แลวความทุกขความทรมานก็โยนมาใหสัตวโลกผูโงเขลาเบาปญญาน้ัน
แหละ ใหไดรับความทุกขความลําบากลําบน ในโลกน้ีจะหาท่ีไหนวาเปนความสุข ถาหา
ดวยอํานาจของกิเลสมันก็คลุกเคลากัน เหมือนกับขาวสุกขาวสารแกลบรําผสมกันไปน้ัน
แหละ  

มีความสุข อยูดวยความสุขนิด ๆ หนอย ๆ ความทุกขนี่ทับถมโจมตีตลอดเวลา 
ความสุขมีพอเปนเครื่องลอนิดหนอย ๆ ใหสัตวโลกท้ังหลายลืมตัว เห็นไปตามมัน สราง
ความหวังข้ึนท่ีใจ สมหวังไมสมหวังไมสนใจ แตสรางความหวังข้ึนเร่ือย หวังอยางน้ันหวัง
อยางนี้ หวังอยากไดอยางนี ้ถาไดมานิดหนึ่งก็ไดเปนเหยื่อลอปลาไปเสีย ใหปลาติดเบ็ด ถา
มีตั้งแตเบ็ดปลาก็ไมติด ตองมีเหยื่อลอ อันนี้กิเลสมันก็เอาเครื่องลอใหสัตวโลกไดติดพัน
มันไป ครั้นติดพันไปแลวก็ไปถูกปลายเบ็ดเกาะเอา มีแตความทุกขๆ ความลําบากลําบน
อยูอยางงั้น 

สวนธรรมไมเปน ถึงจะทุกขขนาดไหนก็ทุกขเพื่อจะสังหารสิ่งที่พาใหเปนทุกข คือ
กิเลสน้ันใหส้ินซากลงไปโดยลําดับ ทุกขอันนี้เปนทุกขเพื่อความสุข จนกระทั่งถึงบรมสุขได
จากทุกขดวยการบําเพ็ญความดีท้ังหลาย  การที่เขาทําความชั่วเขาก็มีความทุกข  แตทุกข
เพื่อมหันตทุกข ไมไดทุกขเพื่อสุขเหมือนเราบําเพ็ญความด ี ที่ตองตอตานกันกับกิเลส
ความไมอยากทํา ความไมเอาไหน ความข้ีเกียจข้ีคราน ความทอแทออนแอ มากีดมาขวาง
ทุกดานทุกทาง นี้เปนเรื่องของกลอุบายของกิเลสทั้งนั้น ทีน้ีเราตอสูกับส่ิงเหลาน้ี ไมอยาก
ทําเราก็ทําความดี ถึงจะออนแอก็สรางตัวใหเขมแข็งขึ้นมา เอาจนได สรางไปวันหน่ึงตอสู



 ๘ 

กับกิเลสความไมอยากใหทําน้ันแหละไปเร่ือย ๆ นี่ความทุกขอันนี ้เพราะการตอสูกับกิเลส
นี้เปนความทุกขเพื่อความสุขแกเรา มันตางกัน 

สวนกิเลสไมไดมีละที่จะใหความสุขแกโลก ใหก็เปนเพียงเหย่ือลอปลาเทาน้ันแหละ 
ใหติดเบ็ด ๆ ไป สวนธรรมไมเปนอยางงั้น มีสุขไปเรื่อย ๆ ไมไดมีคําวาเหยื่อลอปลา 
เหมือนกิเลส เพราะธรรมเปนของจริง กิเลสเปนของปลอม เปนคูเคียง หรือศัตรูคูเวร หรือ
คูชะลางกันมาตลอด กิเลสจะใหเปนของจริงเปนไมได เพราะเปนของปลอม ธรรมจะให
เปนของปลอมไมได เพราะเปนของจริง ตางอันตางทรงความเปนใหญของตนโดยหลัก
ธรรมชาติเอาไวอยางน้ัน ธรรมชาติของกิเลสก็เปนกิเลสจอมปลอมตลอดไป ธรรมชาติของ
ธรรมทานก็เปนธรรมของจริงตลอดไปอยางนี ้ แลวแตสัตวโลกจะไปยึดเอาในแงใด ถายึด
ไปทางแงกิเลส เราก็พลอยจมไปเลยละที่นี่ จมไปเรื่อย ๆ เสียหายไปเร่ือย ๆ ถาเราบืนมา
ทางดานธรรมะเราก็ฟนฟูตัวของเราขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นจึงตองมีอรรถมีธรรมเปน
เคร่ืองพรํ่าสอนเราท้ังหลาย เพราะกิเลสหอมลอมตลอดเวลา  

เชนเวลาน้ีมาฟงอรรถฟงธรรมจากครูจากอาจารยก็ฟงจริงฟงธรรม แตกิเลสมัน
กระซิบกระซาบมันแอบอยูน้ันแหละฟง พอไปแลวกิเลสข้ึนธรรมาสนวันยังคํ่าคืนยังรุง ขึ้น
จนกระทั่งบนหมอนกิเลสไมยอมลงนะ น่ีละเร่ืองของกิเลสมันเปนอาจารยตลอดเวลา ฉุด
ไปลากไปสั่งสอนไป กระซิบกระซาบทาน้ันทาน้ี เราก็เหอใชไหม เหอ อยางน้ันเหรอ ๆ 
แลวจมกับมันไปเร่ือย ๆ ถามีลูกบอกลูกนะ ใหมันจูงไปอีกทั้งพอทั้งแมทั้งลูก จูงไปทั้ง
หลานท้ังเหลน ฟาดไปทั้งหมู หมา เปด ไก ใหกิเลสจูงไปหมด ลงนรกดวยกันหมด เปนยัง
ไงดีไหมพวกเราใหกิเลสจูง จูงแตเรายังไมแลว ลูกเราจูงอีกมีหลานมามันจูงอีก มีเหลนมา
จูงอีก มีหมู หมา เปด ไก ในบานในเรือน จูงอีก ๆ พวกเรานี้พวกพะรุงพะรัง 

ถาไปตกนรกแตเราก็คอยยังชั่ว เปนทุกขคนเดียวก็ยังพอทําเนา อันน้ีลูกเราก็เปน
ทุกขอีก เพราะถูกพอแมพาไป เพราะถูกกิเลสตมตุนลากไป ๆ พอแมก็ลากลูกไปเรื่อย ลูก
หลานก็ลากกันไปเร่ือย หมู หมา เปด ไก เลี้ยงมันไวมันหวงเจาของมันก็วิ่งตามเจาของ ถา
มันไมไปก็จับโยนขึ้นรถ ไป มึงไปดวยกันกับกูนะ เลยไปดวยกัน สุดทายไปจมดวยกันทั้ง
หมู หมา เปด ไก อูย.มันนาทุเรศนะ กิเลสจูงสัตวโลก เวลาอานภายในชัดเจนมันเปน
ลักษณะนั้นละ ท่ีวาเหลาน้ีเปนยังไงก็เราก็หลง ลูกหลานเกิดมาใครรู มันก็มีแตความหลง
ดวยกันใชไหม ทีน้ีสัตวอยูในบานในเรือนมันก็เปนสัตวประเภทเดียวกัน เพราะฉะน้ันมัน
ถึงไปดวยกันทีเดียว รถราน้ีติดเคร่ืองไมเคร่ืองมันโดดข้ึนบนหลังคารถนูน มันอยากไป ถา



 ๙ 

วาทางกิเลสมันชอบเขาใจไหม ถาวาไปสวรรคนิพพานน้ี โอย.จับขาดึงไปขาขาดเจาของยัง
ไมยอมไป มันเปนอยางน้ันนะ ขาขาดเจาของไมยอมไปสวรรคนิพพาน มันเปนอยางน้ัน  

กิเลสนี้มันดึงดูดเกงนะ นี่หมายถึงเบื้องตนของการบําเพ็ญ ไมมีอะไรดึงดูดเกงกวา
กิเลส เรียกวาแหลมคมมากทีเดียว ถาไมไดขึ้นตอกรกันบนเวทีเสียกอนจะไมรูฤทธิ์ของ
กิเลสและของธรรมวาปฏิบัติตอกันอยางไรบาง แลวผลสุดทายอะไรเลิศกวากัน ก็มาไดที่
ธรรมเลิศ น่ีเบ้ืองตนเปนอยางน้ัน ครั้นทําไปทํามาถูไถสูกันไปสูกันมามันก็คอยราบรื่นไป 
ๆ ตอมาน้ีไปทางดานธรรมะจิตใจราบร่ืนไปเลยๆ หลังจากน้ันแลวจะใหทําความช่ัวมันไม
ยอม พอรูสึกความชั่วปบปดปุบ ปดปุบ ๆ ไปเรื่อย นี่ทางดีโลงแลว ๆ ทีน้ีกาวเขาสูทางดาน
ภาวนาก็เหมือนกัน ภาวนาเบ้ืองตนน้ีจะตองเตรียมเน้ือเตรียมตัวพวกเรานะเขาใจไหม 
เพราะมันเปนภาระอันหนัก มันหนักยังไงมันถึงไดเตรียมเนื้อเตรียมตัว 

ก็มันหนักละซ ิ มันตองเตรียมเสื่อเตรียมหมอน หมอนลูกนี้หมอนลูกนั้นไปไวหัว
จงกรมนั้น หัวจงกรมน้ี เสื่อก็ปูลาดไปตามทาง เมื่อขัดของไมสะดวกตรงไหนลมที่นั่นใหได
รับความสะดวก คือเสื่อคือหมอนกลิ้งไปเลย น่ีละเปนอยางน้ันละ เห็นไหมกิเลสมันหลอก
ไวเอาเส่ือเอาหมอนหลอก ความข้ีเกียจข้ีคราน งวงเหงาหาวนอนมันปูลาดไปตามทาง มัน
ไมอยากใหไป นี่ละเบื้องตนใครก็เหมือนกัน พอจะวาทําคุณงามความดีนี้เสื่อหมอนของ
กิเลสน้ีลาดไวหมดเลย มันใหนอนเสียกอนตื่นขึ้นแลวคอยทํา ๆ คร้ันต่ืนแลวมันไมทํา 
กิเลสตัวมันหลอกเขาใจไหม น่ีละเอาตน ๆ เสียกอน 

ทีน้ีเวลาเราฟดเราฝนมันเร่ือย ๆ ตอไป ก็คอยเก็บเสื่อเก็บหมอนโยนละที่นี่ กิเลส
มันเอาเส่ือเอาหมอนมาปูลาดไวตามทางจงกรมเราน่ี เราเองนะท่ีน่ีเก็บเส่ือเก็บหมอนท้ิง
ออกไปกาวเดิน เวลามันจะตายจริง ๆ แลวคอยไปเอามาปูนอนเสียช่ัวครูช่ัวยาม ไมไดเอา
มาปูลาดไวเหมือนแตกอน ครั้นตอไปตอมาเสื่อไมเสื่อ หมอนไมหมอนไมจําเปน น่ัน ถึง
นิพพานในเด๋ียวน้ีย่ิงดี ๆ จิตมันก็ยิ่งพุง ๆ น่ีจิต เวลาภาวนาจิตใจราบร่ืนเขาสูอรรถสูธรรม 
เร่ิมต้ังแตจิตใจสงบเย็น ไมมีอะไรกวนใจเรา กิเลสน้ันแหละกวนใจ ใหคิดใหปรุงเร่ืองน้ัน
เร่ืองน้ี มายุแหยกอกวนทิ่มแทงหัวใจตลอดเวลา นี้คือเรื่องของกิเลส ทีนี้พอทําความสงบ
เขาดวยจิตตภาวนา จิตสงบก็ไมมีเสี้ยนมีหนามมาเสียดแทง สงบเย็น  

สันติคือความสงบ จากน้ันก็สงบเย็นเขาเร่ือย ๆ แลวก็บําเพ็ญ คือใหมีความพอใจ
ในความสงบของตน ดูดดื่มความพากความเพียรหนุนกันไป ๆ หมุนตัวไปเรื่อย ๆ จน
กระทั่งจิตใจมีความละเอียดลออเขาไป ทีน้ีราบร่ืนไปเลยทางกาวเดินเพ่ือมรรคเพ่ือผล เพื่อ
อรรถเพ่ือธรรมท้ังหลายน้ีราบร่ืนไปเลย เส่ือหมอนน้ีโยนเขาปาหมด ไมไดสนใจ แตกอน



 ๑๐ 

กอดพันกันอยู มัดติดแขงติดขาติดคอติดหลังมีแตเสื่อแตหมอน ทีน้ีเวลาธรรมะไดปรากฏ
ขึ้นนี้ปดออกพวกเสื่อพวกหมอน นอนเมื่อไรก็ไดนี่เทานั้นเอง ถาวาจะนอนนอนเมื่อไรก็ได
ไมเห็นยากอะไร หลังอยูกับเราน่ีนะ น่ัน ใสลงไปแลวผึง ๆ เลย จนกระท่ังราบร่ืนเต็มสัด
เต็มสวนเปนอัตโนมัติในการแกกิเลสท้ังหลาย ขามพนถึงพระนิพพานปง ทุกขเหลาน้ีทีแรก
ทุกขจริง ครั้นตอมาความทุกขกับความดูดดื่มที่จะเปนไปเพื่อความดีมันหากเชื่อมโยง มัน
หากดึงกันไปเอง จนกระทั่งถึงหลุดพนไปได  

น่ีอารมณแหงธรรมภายในใจของเรา ใหพากันจําเอาไว อารมณของกิเลสนี ้ดึงลงไป
เร่ือย ๆ ดึงจนไมรูเนื้อรูตัว ทานจึงเรียกวา ปทปรมะๆ น้ีวาล่ืนลงตลอด ใหขึ้นไมยอม ถา
ไหลน้ีล่ืนไปเลย คนปทปรมะ คือคนล่ืนในการทําความช่ัวชาลามกท้ังหลาย ความดีไมสนใจ 
แตเร่ืองทําความช่ัวชาลามกน้ีมันล่ืนไปเลยเทียว น่ันเปนอยางน้ัน หัวใจคนช่ัว หัวใจของ
ประเภทปทปรมะ ไมสนใจกับบุญกับกุศลอะไรเลย มีแตลื่นลงไปเพื่อจม ๆ น่ีพวกประเภท
นี้ประเภทที่หมดเนื้อหมดตัว ทั้ง ๆ ที่ลมหายใจมีอยู แตคุณคาของคนไมม ีใหพากันจําจด
เอานะทุกคน 

พวกเราใหไปถามตัวเอง เวลาน้ีมันราบร่ืนไปทางไหนนะใหวาอยางน้ัน มันราบร่ืน
ไปทางเส่ือทางหมอนหรือราบร่ืนไปทางสวรรค นิพพาน สวรรคน้ีถาวาเส่ือก็เส่ือทิพย อะไร
เปนทิพยทั้งนั้น ของทิพยกับของที่เราปูไวตามทางจงกรมนี้มันตางกันยังไงบาง เอามาเทียบ
กันบางซิ หมอนของทางจงกรมเรากับหมอนทิพยอยูบนสวรรคชั้นพรหมเปนยังไงตางกัน
ยังไงบาง หมอนน้ันเลิศกวาน้ีขนาดไหน น่ัน ถานอนก็เอาไป พามันไปนอนบนสวรรคดีกวา 
เอาหมอนสวรรคมาแขงอันน้ีแลวไปนอนพรหมโลก เอาหมอนในพรหมโลกมาแขงกับ
หมอนของกิเลสตัวขี้เกียจขี้ครานนี้ลองดู อะไรดี ทีนี้ฟาดถึงพระนิพพาน เสื่อหมอนปดออก
หมด ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาความบริสุทธิ์เปนธรรมทั้งแทง น่ัน ไมมีคําวาเส่ือวาหมอน 
เครื่องกังวลทั้งนั้น น่ัน ปดออกหมด เหลาน้ีเลยกลายเปนเร่ืองสมมุติ เปนเครื่องกดถวงจิต
ใจ ปดออกหมด ไมมีอะไรติดหัวใจแลวบริสุทธ์ิจาเลย นั่นพอ 

ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาคําวาพอ นิพพานทานบอกวาเที่ยงหรือบอกวาพอ ถาลงวาพอ
แลวพอหมดเลย ใหพากันจดจําเอานะ วันน้ีก็เทศนเพียงเทศนน้ีแหละ เทศนมากไปกวานี้
มันก็หมดโวหารแลวแหละ เพราะเทศนทุกวัน ๆ วันนี้ก็งัดออกมาเทศน วันนั้นก็งัดออกมา
เทศน ก็พุงเกาจะเอามาจากไหน งัดไปงัดมา มันก็มีแตมูตรแตคูถ เต็มอยูในพุงไมมีธรรม 
เขาใจไหม ถามากกวานี้มันจะมีแตมูตรแตคูถ เอาแคน้ีละพอเปนธรรม เขาใจไหมเอาละ
พอ  



 ๑๑ 

หลวงตา วันน้ีจะเสด็จมาคางหรือจะเสด็จกลับ  
เจาฟาหญิง ไมไดคางเจาคะ เด๋ียวลูกบินกลับเลยเจาคะ  
หลวงตา จะเสด็จกลับตอนไหน  
เจาฟาหญิง ตอนกลางวันเจาคะ 
หลวงตา เปนยังไงฟงเทศน เทศนใหพวกนี้ฟง เหอ  
เจาฟาหญิง สนุกดีเจาคะ 
หลวงตา ไมไดเทศนใหทูลกระหมอมฟงนะ เทศนใหพวกนี้ฟงตางหาก 
เจาฟาหญิง งั้น ลูกลาทานพอเลย 
หลวงตา เออไปๆ สวัสดีนะ ใหหายโรคหายภัยทุกอยาง ใหระลึกตามท่ีถวายแลวจะ

ไมมีอะไรละ 
 

อานและฟงพระธรรมเทศนนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 


