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บุญเครือ่ งหนุนใหพน จากทุกข
หนาว ๆ อยางนี้ อรรถธรรมทัง้ หลายทีว่ า เลิศเลอ ๆ นัน้ ไปรวมอยูที่หมอนหมด
นะ ไมไดอยูที่ใจ ธรรมทีเ่ ลิศ ๆ ไปอยูที่หมอน ความหนาวเลยเลิศกวาธรรมไป ธรรมสูไม
ได สูหมอนไมได เมือ่ เชานีม้ นั ลง ๑๗ เทานัน้ ๑๗ องศา ก็ธรรมดาไมคอ ยหนาวเทาไรนัก
พอหนาว ๆ นี้ทําใหระลึกถึงพวกสัตวปานะ พวกหมูเขามาเปนฝูง เรานอนอยูแ คร เวลา
หนาว ๆ ดึก ๆ เขามาหากินขางแคร ๆ เรานี้ เขาไมไดกลัวคน เขาไมสนใจ ฟงเสียงฟุดฟด
ๆ มา เปนฝูง ๆ มาหมูปา เราก็อยูแ คร หนาว อยูอยางนั้นก็ออกไปเดินจงกรมไมได มัน
หนาวถึงขนาดตัวแข็งไปเลย หนาวมาก ๆ กาวไปเดินจงกรมไมไดนะ แตพวกหมูปาเขามา
อยางสบาย ๆ เขาไมเห็นมีเสือ้ มีผา มีหมวกกันหนาว มีรองเทาอะไรกันหนาว มีเสือ้ นวมเสือ้
เนิมกันหนาวอะไร เขามาของเขาอยางสบาย ๆ เครือ่ งกันหนาวเขาไมมเี หมือนคน พวก
สัตวเหลานีม้ นั ดีกวามนุษยนะ
มนุษยนี้ทุกอยางออนแอมาก เขามาหากินฟุดฟด ๆ มาอยางสบายนะ เขาไมกลัว
พระ หนาวก็รสู กึ วาเขาจะไมหนาวละสังเกตดู ฟงเสียงเขาหากิน เขาขุดกินขาง ๆ ไมไดหาง
ไกล ดูประมาณสักแคตน เสานี้ เราอยูใ นแครเขามาจากริมปา เขาไมกลัว เฉยเลย ไมใชตัว
หนึง่ ตัวเดียวนะ มาเปนฝูงเลย หากินฟูดฟาด ๆ กลางคืนหนาว ๆ เราไปอยูท ไ่ี หนเปน
อยางนั้น พวกสัตวปากับพระนี้ถูกกันดี เหมือนอยางนกเปดน้าํ นีน่ ะ พวกนกเปดน้ํากับวัดนี่
เขาเขาใจดีมากทีเดียว เขาบินมานีถ้ า เห็นจีวรตากทีไ่ หนเขาจะรอนลง ๆ ถามีสระมีนาํ้ เขาจะ
ลง พวกนกเปดน้ํากับพระนี้ถูกกันดี คือเขาเคยอาศัยวัดมีสระน้าํ มีอะไรอยูใ นวัดในวานี้ เขา
เคยอาศัย ปลอดภัย เพราะฉะนัน้ เขาเห็นผาจีวรพระนีเ้ ขาจะบินรอนลงดู ๆ ถามีนาํ้ เขาก็ลง
เขาอยูที่นั่น
เชนอยางวัดนายูง นาคํานอย เวลานีม้ เี ปนพัน ๆ หนาหนาวเขามาจากไซบีเรียหรือ
วาอะไรไมรู มารวม เวลาหนาหนาวนกเปดน้าํ มีมากอยูท ว่ี ดั นาคํานอย มาอยูน น้ั เปนประจํา
ถาหนาหนาวนีม้ าเปนพัน แลวสถานที่อยูของเขาก็เหมาะดวย ทีน่ น้ั มีสระใหญ สระใหญ ๆ
จริง ๆ นะสระน้าํ ๓ สระใหญ เขามาอยูที่นั่นเต็มหมด แลวถาหนารอนเขาอยูไ ดประมาณ
สักรอยหรือสองรอย ไมมาก พอหนาหนาวนีม้ าละ เต็มอยูนั้น นีเ้ ขาอาศัยวัดอาศัยพระ
พระไมมีอะไรกับเขา พวกนี้จึงรูไดดี มีวัดอยูที่ไหน ๆ เขาจะรอนลงดู เขาฉลาดนะ สถานที่
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ที่พระอยูที่ไหน ไมวา สัตวนาํ้ สัตวบกคุน เชือ่ งนะ ปลาก็เหมือนกัน ก็เราเคยใหอาหารมัน
เราเดินไปขอบสระไมได รุมมาเลย แตนี้มันมีอยูทั่วไป คือพวกประชาชนเขาไปเลี้ยงปลา
บางอะไรบาง แตสาํ หรับพวกนก พวกสัตวปานั่นซี เขารูพ ระจริง ๆ
พวกสัตวปา พวกเกง พวกหมู เราไปอยูที่ไหนเขาจะมาอยูรอบ ๆ ใกล ๆ นะ ไมอยู
ไกล แตเขาก็ไมมาคุน กับเรา เขาหากอยูข า ง ๆ กับพระเรา เราเดินจงกรมก็เห็นเขาอยู พวก
หมูนด่ี ว ยแลวยิง่ เชือ่ ง เราเดินจงกรมนีเ้ ขาก็มาหากินอยูข า งทางจงกรมเราละ ไมวา กลางวัน
กลางคืนเขาไมไดกลัว เชื่องงายมากหมูปา เกงไมเชื่องขนาดนี้แตอยูรอบ ๆ ใกล ๆ แตหมู
ปานีเ่ ชือ่ งมาก เราไปอยูจึงไดรู อานดูนิสัยสัตวปาไดดี พวกพระกรรมฐานทานไปอยูที่ไหน
พวกสัตวเหลานีม้ าอยูร อบ ๆ ทาน คอยมานะ พอพวกนี้มาแลวพวกนั้นมา ตัวนี้มา มากเขา
ๆ ทุกวันๆ ไมไปหากินที่อื่น พอออกไปนี้ถูกเขาฆาละซิ มันตองอยูรอบ ๆ
ทีนป้ี ระชาชนเขาก็เคารพพระ เคารพศาสนา เขาไมมายุง ถาสัตวมาอยูใ นวัดเขาก็
เปนคนธรรมดาเปนคนวัดไป เขาไมมีอะไรแหละ ไปที่ไหนเห็นอยางนั้น เราพูดถึงหนา
หนาว สัตวนา จะหนาวก็ไมเห็นหนาว หมูปา มาหากิน อูย หมูนี่เสียงดังมากนะ พวกสัตวปา
หมูปา นีเ่ สียงดัง มานีเ้ สียงโครมครามดังมาเลย ไมระวังตัว พวกเกงนี้ไมคอยรูนะ แตหมูน่ี
มามากมานอยรู ไมคอยสํารวมไมคอยระวังเหมือนสัตวอื่น ๆ หมูนม่ี าเสียงโครมคราม ๆ
ตัวใหญเทาไรยิง่ เสียงดัง มาขาง ๆ แตพวกเกงนี้ไมไดยินเสียง บางทีเรายืน เดินจงกรม
กลางคืน ปรกติเราก็ไมคอยไดใชไฟดวย ปรกติเปนอยางนั้นไมเคยจุดไฟเดินจงกรม ไมวา
จะเดือนหงายเดือนมืดอะไรเดินไดอยางสบาย ทีนเ้ี วลาเรายืนซิ อีเกงมันก็มาของมัน
มันขบขันดีนะ เวลาเรายืนพิจารณาธรรมละซิ เดินไปบางทีกย็ นื เปนเวลานาน ๆ ถา
พิจารณาอะไรมันยังไมลงตัวแลว ก็ยงั ยืนพิจารณาอยูน น้ั ทีนี้เขาก็มา ไมไดยนิ เสียงเขานะ
เขามาขาง ๆ เรา เออ สัตวนี้ถาเราไมกระดุกกระดิกเขาไมรูนะ ถาเขาอยูท างใตลมเรา ได
กลิน่ เรา ถาอยูทางเหนือลมมาใกล ๆ อยางนี้ก็ไมรูนะ พอไดจังหวะเราก็เคลื่อน เขาอยูข า ง
ๆ พอเราเคลือ่ นจะเดิน เสียง โอย ตื่น ฟงเสียงแกกวิ่งปาเลิก มันไมรูนะคนยืนอยู เวลามัน
กลัวรองแกกวิ่งเลยเทียว
นีก่ จ็ ะเลาเรือ่ งกรรมฐานกลัวใหฟง ทานอาจารยพรหมเรานีท่ า นเลาใหฟง ทานมา
ตําหนิทา นทัง้ หัวเราะนะ ทานไปอยูทางถ้ําพระเวส ทานลงมา มากลางคืน แลวก็บุกปา
มากลางคืน ทางพอหลวมตัวมาได เดือนก็เดือนมืดทานวา เดินบุกปามากลางคืน ทานเลย
คิด จะไปอะไร มืดแลวก็ยังจะไป ไปหาอะไร พักที่ไหนก็ไดนี่นะ ทานเลยแวะจากทาง ทาง
พอเปนทางคน กางกลดอยูที่นั่น มันขบขันดี ทานเลาเองนะ ทานเปนนิสยั โหย นาเกรง
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ขามมากนะ นี่อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุแลว ก็ลูกศิษยหลวงปูมั่นเราไปอยูเชียงใหม
ตอนนัน้ ทานบอกทานบวชใหม ๆ ลงมาจากภูเขา แลวก็ปลีกออกไปขางทางไปปกกลดที่
นัน่ แลวภาวนาเงียบ ๆ นี่ละที่วาอีเกงไมไดยินเสียงมันนะ
คิดดูซิ มันมานีเ้ ราก็ไมไดยนิ เสียงมัน มันยืนอยูขาง ๆ เวลาเรากระดุกกระดิกมัน
รองแกกขึ้น ทานอาจารยพรหมก็เหมือนกัน ทานก็บุกเขาไปในปา ทานกางกลดแลวทานก็
นอนในนัน้ นอนภาวนา เกงมันก็มาตรงนั้น มุงกลดมันเปนอยางนี้ใชไหมละ ก็อยูในปายัง
ไมไดถากถางอะไร มากลางคืน ทานก็นง่ั ภาวนาอยูใ นนัน้ ทีนี้เกงมันก็ออกมาละซี มันมา
เจอเอามุงใหญ ๆ มุงกลด พอโผลออกมา ทานบอกวาทานนัง่ ภาวนาอยู เวลามาไมไดยนิ
เสียงมัน พอมาโดนมาเจอเอามุงใกล ๆ ติดกันนี้ มันก็รองแกกนี้ วิง่ ปาเลิก ทางนี้ก็รองโกก
ในมุง
ทานวา ตื่นมัน อยู ๆ มันก็แกกขึ้น เราก็เอิก๊ มันก็ยิ่งไปใหญ ทานเลยมาพูด มัน
กรรมฐานผีบาอะไรก็ไมรู ทานวา สละชีวิตจิตใจออกไปเที่ยวกรรมฐาน ครัน้ เวลาเกงมันมา
รองแกกนี่ กลัวตายละซีมันถึงรองโกกขึ้นในมุง ทานบอกวาทานรองในมุง ไมไดสตินะทาน
วาอยางนัน้ มันรองของมันเอง มันยังไงกรรมฐานนี่ ทานพูดเรื่องเบื้องหลังของทาน เอ เรา
ก็ไมทราบวากลัวไมกลัว พอเกงมันแกกขึ้น เราก็เอิ๊กขึ้นขางใน แลวอดหัวเราะตัวเองไมได
นะ ทานหัวเราะตัวเอง มันเหมือนบา กรรมฐานอะไร ทานวาอยางนัน้ ทานเลาใหฟง
ทานเปนพระทีส่ งานาเกรงขาม อาจหาญชาญชัย ทานพูดใหฟงเรื่องสัตวมันมานี้ ทั้ง
ปารก ๆ นัน่ นะ มาไมไดยนิ เสียงมันเลย โผลมาก็มาโดนกับมุงมันก็ตื่นละซี ตื่นมันก็รอง
แกก เราก็รองโกกขางใน เกงก็วิ่งใหญ รองแกก ทางนี้ก็โกกขึ้นขางใน เรามาพิจารณาดูแลว
มันกรรมฐานอะไร ทานวาอยางนัน้ นะ สละชีวติ จิตใจเขาปาเขาเขา อีเกงมันรองเทานั้นเปน
บาไปเลย รองโกกขางใน มันกรรมฐานอะไร เราก็ไดเอามาคิดถึงเรื่องกรรมฐาน ทานวาเรา
สละชีวิตจิตใจออกมาทุกดานทุกทางแลว บทเวลาจะมาเปนก็มาเปนกับเกง อูย ไมเปนทา
เลยกรรมฐาน ขบขันดีนะ อยูในปา
เทศนก็เทศนทุกวัน วันนีไ้ มใชเขาเอานัน้ มาติดไวไมคแลวเหรอ ทางสหรัฐ (มีครับ)
ทางสหรัฐอยูขางลางนี้ ตางคนตางขี้รดหัวกัน ถาเราถามวาสหรัฐอยูไ หน อยูนี้ ขีร้ ดหัวสหรัฐ
ทีนเ้ี วลาเขาถามสหรัฐวาเมืองไทยอยูท ไ่ี หน อยูที่นี่ แลวขี้รดหัวเมืองไทย พวกนี้พวกขี้รดหัว
กัน ทางสหรัฐเวลานีเ้ ขาติดตอตลอดเลย เราไปเทศนในกรุงเทพฯ เขาก็ไปติดทางนั้นเพื่อ
เขาจะไดฟงตอนเราเทศน อยูท น่ี ก่ี เ็ ริม่ แลวทางนูน เขาก็ตดิ ไวแลว พอเราเริม่ พูดอยางนีท้ าง
สหรัฐก็ไดยิน มันหลายประเทศนีน่ ะ พวกลาว เขมร เวียดนาม ที่เปนชาวพุทธ ธรรมะของ
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เราจึงกระจายอยูท างสหรัฐ ดูวารัฐเทกซัสที่มากที่สุด เขาฟงตลอด พวกอินเตอรเน็ตก็ฟง
มาตลอด เทศนสด ๆ นี้ก็ฟง เวลานีก้ เ็ ริม่ ฟงตลอดเหมือนกันนะ
ทานทัง้ หลายไดทราบไหมวา วันนีเ้ ราเปนมหามงคลแกวดั วาแกพน่ี อ งทัง้ หลายเรา
ทูลกระหมอม (ฟาหญิงจุฬาภรณ) ทานเสด็จมา ทานหนาวหรือไมหนาว นูน นะเสด็จมา
ตอนตี ๔ ตี ๕ ซึง่ กําลังหนาวจัด พวกเรายังนอนไมตื่นกัน ทานเสด็จมานี้ นัน่ ละความพอ
ใจ ไมวา อะไรก็ตามถาความพอใจแลวสิง่ นัน้ เปนฤทธิเ์ ปนเดชขึน้ มา กําลังวังชาทุกดาน
ทุกทางมีมาพรอมกัน ไมวาทางชั่วทางดี ทางชัว่ ถามีกาํ ลังใจแลวพินาศ ทําโลกให
พินาศได กําลังใจทางดานธรรมะถามีสาํ หรับผูป ฏิบตั ธิ รรมนี้ เมือ่ ใจมีกาํ ลังมากเทาไร
กิเลสก็พังได สําคัญทีก่ าํ ลังใจ
ถาใจไมมกี าํ ลังทําอะไรก็ไมคอ ยเปนผลเทาทีค่ วร เพราะกําลังอยูที่ใจ ความออน
แออยูที่ใจ ความเขมแข็งอยูที่ใจ เพราะฉะนั้นการไดยินไดฟงในทางที่ดี เชน เสียงอรรถ
เสียงธรรม
จึงเปนกําลังใจอันใหญหลวงที่จะทําประโยชนมหาศาลแกเราไดโดยไมตอง
สงสัย คิดดูทูลกระหมอมทานอยูกรุงเทพฯนูนนะ ทานยังอุตสาหเสด็จมาก็ดว ยอรรถดวย
ธรรม เพราะกําลังใจเหมือนกัน ทานสนพระทัยในการภาวนา เรือ่ งภาวนาทานเอาจริงเอา
จัง ทานอุตสาหเสด็จมาทัง้ ๆ ทีห่ นาว ๆ ก็เปนมงคลแกพี่นองชาวอุดรของเรา มาสดับ
ธรรมแลวไปประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ไมดีทั้งหลายอยูภายในใจ เพราะสิ่งนี้มันอยูไดทุกหัว
ใจ ทั้งสัตวทั้งบุคคล
สัตวก็มีกิเลสประเภทอยางนี้เหมือนกัน มันก็นําออกไปใชตามประเภทของสัตว คน
ก็ใชประเภทหนึ่งของคน กิเลสนําออกไปใชไดทุกแบบทุกฉบับ ถาเปนคนก็ไปใชแบบคน
กลายเปนคนโจรคนมาร คนชั่วชาลามกไปอยางงั้น ทางดีก็เปนคนดิบคนดี บัณฑิตนัก
ปราชญฉลาดแหลมคม ทําตัวเองใหมคี วามเจริญรุง เรือง แลวก็ทาํ โลกใหมคี วามเจริญรุง
เรือง ชุม เย็นเปนสุขทัว่ หนากัน นีเ่ ปนฝายธรรม ธรรมอยูที่ใจ กิเลสอยูที่ใจ คือเกิดที่ใจทั้ง
ธรรมทั้งกิเลส แลวอยูก็อยูที่ใจ ความผลักดันของกิเลส และธรรมออกมาจากใจนั้น จึงตาง
กั ตามหนาที่ของเขา หรือตามเรือ่ งของกิเลสและธรรม
ถาเปนอารมณของกิเลสออกมานี้จะเปนความต่ําทรามไปเปนลําดับ แตถือวาเปน
ความพอใจของกิเลส เปนความสูงสงของกิเลส เพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสผลักดันออกไปใน
ทางไมดี โลกเขาจะถือวาต่าํ ทรามขนาดไหนก็ตาม คนที่ทําตามกิเลสที่เปนของต่ําทรามนั้น
ก็กลายเปนถือวาตนเปนผูสูงที่สุดไปแลว
คนทําความชัว่ ชาลามกเขาไมไดถอื วาเขาเปน
ความต่าํ คนต่าํ นะ เขาถือวาเขาเปนคนสูง เอารัดเอาเปรียบมนุษยไดทกุ แบบทุกฉบับ เขาจึง
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ไมไดถือวาเขาเปนคนต่ํา คนชัว่ เขาก็ถอื วาเขาเปนคนสูง เพราะอํานาจของกิเลสชอบยอตน
เสมอ กิเลสทีจ่ ะมาใหตาํ หนิตติ นวาผิดอยางนัน้ ผิดอยางนี้ไมมี มีแตถูกกันเรื่อย ๆ
นีอ่ ารมณของกิเลสเมือ่ เกิดขึน้ ภายในใจผลักดันใหเราทําความชัว่ ชาลามก โดยไม
คํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีอะไรเลย ทําไปตามความอยาก ความพอใจของกิเลสที่มันบังคับ
ภายในหัวใจเรา เราจึงไมสนใจวาเราเปนกิเลส เรามีกเิ ลส แลวเราทําชัว่ ตามกิเลสบงการ
อยางนี้จึงไมมีในความรูสึก มีแตกิเลสผลักดันออกมาทางดีทางชั่วเปนที่พอใจทั้งนั้น ทําได
ทุกอยาง แตสาํ หรับกิเลสแลวจะบงการใหทาํ ความดีไมคอ ยเห็นมี มีแตใหทาํ ความชัว่ นัน้
ละคือความดีของกิเลส ทําลงไปนี้ไมรูจักผิดจักพลาด เปนความภาคภูมใิ จเสมอมา ยิ่งไป
ฉกไปลักไปปลนไปจี้เขาไดมาอยางสมใจแลวพอใจใหญ นี่คือกิเลสพอใจ
มันพอใจในการทําความชัว่ ชาลามกตาง ๆ ไมไดพอใจในการทําความดี จึงเปน
เรื่องของกิเลส นี่คืออารมณของกิเลสมันเกิดขึ้นจากใจของโลกนั้นแหละ ของคน ของสัตว
แตที่เดนชัดประจักษกัน พอทราบกันไดก็คือวามันเกิดที่หัวใจคน แลวพาคนใหทาํ ความชัว่
ชาลามก คิดอานไตรตรองเปนไปในทางของกิเลสบงการ ซึ่งเปนความต่ําทรามไปดวยกัน
ทั้งนั้น ผลจึงหาความสุขความเจริญเปนที่พึงหวังไมคอยได และไมได นีเ่ รียกวาอารมณของ
กิเลส มันเกิดอยูที่ใจ ผลักดันออกมาจากใจใหทําในสิ่งตาง ๆ ควรหรือไมควรก็ตาม ถือเอา
ความชอบใจ ความอยากทําของกิเลสเปนประมาณ
คนเราถามีกเิ ลสหนา ๆ แลวความชัว่ ก็คดิ ขึน้ มาก ทําไดมาก ๆ ตลอดเวลา นีค่ อื
อารมณของกิเลส อยูก บั ใจดวงเดียวกันก็ไมเหมือนกันระหวางกิเลสกับธรรม ธรรมก็เกิดที่
ใจ ผลักดันออกมาจากใจเชนเดียวกัน แตธรรมนีอ้ อกมาเปนอรรถเปนธรรม คือเปนความ
ถูกตองดีงามเพื่อเปนความสงบสุขรมเย็น เชน คิดอยากทําบุญใหทาน รักษาศีล มีความ
เมตตาสงสารเพือ่ นบานสัตวทง้ั หลายทัว่ หนากัน พอสงเคราะหสงหาไดชนิดใดก็สงเคราะห
สงหากันไปตามความพอใจที่จะสงเคราะห นี่คืออารมณของธรรม เรียกวาออนนิม่ อารมณ
ของธรรม มองเห็นมีความเมตตาสงสาร พอชวยเหลือไดประการใดก็ชวยเหลือ การทําทาน
อยางนี้ นี่คืออารมณของธรรม
การทําทานมากนอยพอใจเปนลําดับลําดา นีเ่ รียกวาอารมณของธรรม รักษาศีล
เจริญเมตตาภาวนา สรางคุณงามความดีประเภทตาง ๆ นีเ้ ปนอารมณของธรรม เมือ่
อารมณของธรรมคอยผลักดันออกมาทางนี้ ก็ทาํ ใหเราทําความดีทง้ั ความคิดความนึก ทั้ง
การพูด ทั้งการกระทํา ทั้งสามประเภทนี้เปนที่สั่งสมมาซึ่งความดีทั้งหลาย ก็มารวมอยูที่หัว
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ใจเรา แลวก็เพิม่ ธรรมภายในใจนัน้ ใหมกี าํ ลังมากขึน้ หนาแนนขึน้ อยากทําบุญใหทาน
อยากทําคุณงามความดีมากขึ้น ๆ นี่คืออารมณของธรรม
สวนอารมณของกิเลสก็ผลักดันไปในทางใหทําชั่วชาลามก อันนี้ทําเทาไรก็ไมพอ
เหมือนกัน เรื่องกิเลสนี้ไมพอ อยากทําไปตลอด นี่เรียกอารมณของกิเลส อารมณของธรรม
ก็อยากทําในทางคุณงามความดี จนกระทั่งความดีเต็มภูมิของใจที่อยากทํา ทําตามความ
อยากของใจ จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง เชน พระพุทธเจา พระอรหันต จิตของทาน
เปนธรรมลวน ๆ แลว เพราะอํานาจแหงการสัง่ สมคุณงามความดี รวมเขาไปเปนธรรมใน
หัวใจดวงเดียวกัน ทีนเ้ี วลาทําไปมาก ๆ แลว มากจนกระทั่งถึงหลุดพนจากทุกขไปได
เพราะอํานาจแหงบุญเปนเครือ่ งหนุน พนจากทุกขไปแลวทีนเ้ี ปนธรรมลวน ๆ เลย จะวา
ผลักดันอะไรก็ผลักดันไปเพื่อโลกเพื่อสงสาร ดวยความเมตตาสงสารลวน ๆ ไปเลย นีเ่ รียก
วาอารมณของธรรม ใหพากันเขาใจอยางนี้
คําวากิเลสเราไมทราบกันนะ วามันเปนยังไงกิเลส ธรรมเปนยังไงเราไมทราบกัน
ใหไดบําเพ็ญธรรมถึงรู เพียงเราเรียนเรือ่ งศีลเรือ่ งธรรมธรรมดาก็ไมคอ ยจะเขาใจถึงความ
จริงอะไรนัก แตเวลาภาคปฏิบตั นิ เ้ี ปนสิง่ ทีจ่ บั เอาความจริงออกมาประจักษกบั หัวใจตนเอง
ของผูบ าํ เพ็ญนัน้ แหละใหเขาใจชัดไปโดยลําดับลําดา เชนอยางอารมณของธรรมเริ่มตั้งแต
ทีว่ า เปนพืน้ ฐาน คืออยากสรางคุณงามความดี นีเ่ รียกวาอารมณของธรรม จากนัน้ เราก็
ความดี ทําความดียน เขาไปความดีซง่ึ มีหลายขัน้ หลายภูมิ ยนเขาไปถึงจิตตภาวนา อันนี้
เปนความดี รากเหงาแหงความดีทง้ั หลาย นัน่ แหละทีจ่ ะรวมลงในความดีอนั นีแ้ หละ
เหมือนแมนาํ้ สายตาง ๆ เราทําบุญใหทานมากนอยเทาไรไหลเขามาสูจ ติ ตภาวนา
ของเรา ซึง่ เปนเหมือนทํานบใหญ เมือ่ ไหลเขามานีม้ ากเขา ๆ จิตใจก็เต็มตื้นดวยอรรถดวย
ธรรม นําเจาของจนกระทั่งหลุดพนจากทุกข นีเ่ รียกวาอารมณแหงความดีทง้ั หลาย ใหหลุด
พนจากทุกข ทีนจ้ี ติ ทีห่ ลุดพนจากทุกขแลวเปนธรรมลวน ๆ จิตทีเ่ ปนธรรมลวน ๆ เมื่อยัง
อยูในแดนสมมุติที่จะใชกิริยาอาการใดนี้ ก็เปนธรรมชาติที่ผลักดันจิตใจใหมีความเมตตา
สงสาร แนะนําสัง่ สอนสงเคราะหสงหาดวยเมตตาลวน ๆ ไปเลย จิตที่เปนธรรมแทเปน
อยางงั้น
พอถึงนั้นแลวไมไปไหนละ พอ จิตเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลวเรียกวาพอ การ
บําเพ็ญคุณงามความดีเพื่ออะไร มีแตเปนไปดวยความเมตตาเพื่อสัตวหรือผูอื่นลวน ๆ ที่
จะเพื่อตัวเองนั้นไมมี สําหรับทานผูบ ริสทุ ธิแ์ ลวไมมคี าํ วาเพือ่ ตัวเอง นอกจากกระจายออก
ไปเพื่อผูอื่นจากสมบัติของตนที่มีอยูแลว เรียกวาขนออกไปวางั้นก็ถูก กระจายออกไปทั่ว
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โลกดินแดน อยางที่วา มหาการุณโิ ก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ พระพุทธเจาทรงพระ
เมตตากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ทําประโยชนใหสัตวโลกจนหาประมาณไมได
เวลาบริสทุ ธิแ์ ลวเปนอยางนัน้ มีแตพระเมตตามหากรุณาธิคณ
ุ ทําประโยชนให
โลกจนกระทั่งปรินิพพาน แลวยังประทานพระธรรมนีไ้ วใหพวกเราทัง้ หลาย ซึ่งเปน
จําพวกสัตวโลกใหไดปฏิบตั บิ าํ เพ็ญตามพระองค แลวตามรอยพระบาทของพระองค
หรือตามเสด็จ เราก็ไดคณ
ุ ความดีสบื ภพสืบชาติไปในภูมทิ ่ี เปนที่พึงปรารถนา ทีน่ า พอ
ใจเปนลําดับลําดาไป ตั้งแตขั้นมนุษยที่มีภูมิสูงสง ขึน้ ไปหาเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม
จนกระทั่งกาวเขาสูนิพพาน นี่หมายถึงธรรมผลักดันใหสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ
ผิดกับกิเลสผลักดัน กิเลสผลักดัน ผลักดันลงทางต่ําเพื่อทรมานเจาของ สําหรับ
กิเลสมันหาประโยชนสาํ หรับมันเอง แตสรางความทุกขความเดือดรอนใหแกสตั วทง้ั หลาย
ผูดิ้นตามมัน โลกทั้งหลายจึงเดือดรอนมาก เพราะอํานาจของกิเลสบีบบีส้ ไี ฟ ใหไดทาํ ตาม
สิ่งที่มันตองการ แลวความทุกขความทรมานก็โยนมาใหสตั วโลกผูโ งเขลาเบาปญญานัน้
แหละ ใหไดรบั ความทุกขความลําบากลําบน ในโลกนีจ้ ะหาทีไ่ หนวาเปนความสุข ถาหา
ดวยอํานาจของกิเลสมันก็คลุกเคลากัน เหมือนกับขาวสุกขาวสารแกลบรําผสมกันไปนัน้
แหละ
มีความสุข อยูด ว ยความสุขนิด ๆ หนอย ๆ ความทุกขนี่ทับถมโจมตีตลอดเวลา
ความสุขมีพอเปนเครื่องลอนิดหนอย ๆ ใหสตั วโลกทัง้ หลายลืมตัว เห็นไปตามมัน สราง
ความหวังขึน้ ทีใ่ จ สมหวังไมสมหวังไมสนใจ แตสรางความหวังขึน้ เรือ่ ย หวังอยางนัน้ หวัง
อยางนี้ หวังอยากไดอยางนี้ ถาไดมานิดหนึ่งก็ไดเปนเหยื่อลอปลาไปเสีย ใหปลาติดเบ็ด ถา
มีตั้งแตเบ็ดปลาก็ไมติด ตองมีเหยื่อลอ อันนี้กิเลสมันก็เอาเครื่องลอใหสัตวโลกไดติดพัน
มันไป ครั้นติดพันไปแลวก็ไปถูกปลายเบ็ดเกาะเอา มีแตความทุกขๆ ความลําบากลําบน
อยูอยางงั้น
สวนธรรมไมเปน ถึงจะทุกขขนาดไหนก็ทุกขเพื่อจะสังหารสิ่งที่พาใหเปนทุกข คือ
กิเลสนัน้ ใหสน้ิ ซากลงไปโดยลําดับ ทุกขอันนี้เปนทุกขเพื่อความสุข จนกระทั่งถึงบรมสุขได
จากทุกขดว ยการบําเพ็ญความดีทง้ั หลาย การที่เขาทําความชั่วเขาก็มีความทุกข แตทุกข
เพื่อมหันตทุกข ไมไดทุกขเพื่อสุขเหมือนเราบําเพ็ญความดี ที่ตองตอตานกันกับกิเลส
ความไมอยากทํา ความไมเอาไหน ความขีเ้ กียจขีค้ ราน ความทอแทออนแอ มากีดมาขวาง
ทุกดานทุกทาง นี้เปนเรื่องของกลอุบายของกิเลสทั้งนั้น ทีนเ้ี ราตอสูก บั สิง่ เหลานี้ ไมอยาก
ทําเราก็ทาํ ความดี ถึงจะออนแอก็สรางตัวใหเขมแข็งขึ้นมา เอาจนได สรางไปวันหนึง่ ตอสู
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กับกิเลสความไมอยากใหทาํ นัน้ แหละไปเรือ่ ย ๆ นี่ความทุกขอันนี้ เพราะการตอสูก บั กิเลส
นี้เปนความทุกขเพื่อความสุขแกเรา มันตางกัน
สวนกิเลสไมไดมีละที่จะใหความสุขแกโลก ใหกเ็ ปนเพียงเหยือ่ ลอปลาเทานัน้ แหละ
ใหตดิ เบ็ด ๆ ไป สวนธรรมไมเปนอยางงั้น มีสุขไปเรื่อย ๆ ไมไดมีคําวาเหยื่อลอปลา
เหมือนกิเลส เพราะธรรมเปนของจริง กิเลสเปนของปลอม เปนคูเ คียง หรือศัตรูคเู วร หรือ
คูชะลางกันมาตลอด กิเลสจะใหเปนของจริงเปนไมได เพราะเปนของปลอม ธรรมจะให
เปนของปลอมไมได เพราะเปนของจริง ตางอันตางทรงความเปนใหญของตนโดยหลัก
ธรรมชาติเอาไวอยางนัน้ ธรรมชาติของกิเลสก็เปนกิเลสจอมปลอมตลอดไป ธรรมชาติของ
ธรรมทานก็เปนธรรมของจริงตลอดไปอยางนี้ แลวแตสตั วโลกจะไปยึดเอาในแงใด ถายึด
ไปทางแงกิเลส เราก็พลอยจมไปเลยละที่นี่ จมไปเรื่อย ๆ เสียหายไปเรือ่ ย ๆ ถาเราบืนมา
ทางดานธรรมะเราก็ฟนฟูตัวของเราขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นจึงตองมีอรรถมีธรรมเปน
เครือ่ งพร่าํ สอนเราทัง้ หลาย เพราะกิเลสหอมลอมตลอดเวลา
เชนเวลานีม้ าฟงอรรถฟงธรรมจากครูจากอาจารยกฟ็ ง จริงฟงธรรม แตกิเลสมัน
กระซิบกระซาบมันแอบอยูน น้ั แหละฟง พอไปแลวกิเลสขึน้ ธรรมาสนวนั ยังค่าํ คืนยังรุง ขึ้น
จนกระทั่งบนหมอนกิเลสไมยอมลงนะ นีล่ ะเรือ่ งของกิเลสมันเปนอาจารยตลอดเวลา ฉุด
ไปลากไปสั่งสอนไป กระซิบกระซาบทานัน้ ทานี้ เราก็เหอใชไหม เหอ อยางนัน้ เหรอ ๆ
แลวจมกับมันไปเรือ่ ย ๆ ถามีลูกบอกลูกนะ ใหมันจูงไปอีกทั้งพอทั้งแมทั้งลูก จูงไปทั้ง
หลานทัง้ เหลน ฟาดไปทั้งหมู หมา เปด ไก ใหกิเลสจูงไปหมด ลงนรกดวยกันหมด เปนยัง
ไงดีไหมพวกเราใหกิเลสจูง จูงแตเรายังไมแลว ลูกเราจูงอีกมีหลานมามันจูงอีก มีเหลนมา
จูงอีก มีหมู หมา เปด ไก ในบานในเรือน จูงอีก ๆ พวกเรานี้พวกพะรุงพะรัง
ถาไปตกนรกแตเราก็คอยยังชั่ว เปนทุกขคนเดียวก็ยังพอทําเนา อันนีล้ กู เราก็เปน
ทุกขอีก เพราะถูกพอแมพาไป เพราะถูกกิเลสตมตุนลากไป ๆ พอแมก็ลากลูกไปเรื่อย ลูก
หลานก็ลากกันไปเรือ่ ย หมู หมา เปด ไก เลี้ยงมันไวมันหวงเจาของมันก็วิ่งตามเจาของ ถา
มันไมไปก็จับโยนขึ้นรถ ไป มึงไปดวยกันกับกูนะ เลยไปดวยกัน สุดทายไปจมดวยกันทั้ง
หมู หมา เปด ไก อูย.มันนาทุเรศนะ กิเลสจูงสัตวโลก เวลาอานภายในชัดเจนมันเปน
ลักษณะนั้นละ ทีว่ า เหลานีเ้ ปนยังไงก็เราก็หลง ลูกหลานเกิดมาใครรู มันก็มีแตความหลง
ดวยกันใชไหม ทีนส้ี ตั วอยูใ นบานในเรือนมันก็เปนสัตวประเภทเดียวกัน เพราะฉะนัน้ มัน
ถึงไปดวยกันทีเดียว รถรานีต้ ดิ เครือ่ งไมเครือ่ งมันโดดขึน้ บนหลังคารถนูน มันอยากไป ถา
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วาทางกิเลสมันชอบเขาใจไหม ถาวาไปสวรรคนพิ พานนี้ โอย.จับขาดึงไปขาขาดเจาของยัง
ไมยอมไป มันเปนอยางนัน้ นะ ขาขาดเจาของไมยอมไปสวรรคนิพพาน มันเปนอยางนัน้
กิเลสนี้มันดึงดูดเกงนะ นี่หมายถึงเบื้องตนของการบําเพ็ญ ไมมีอะไรดึงดูดเกงกวา
กิเลส เรียกวาแหลมคมมากทีเดียว ถาไมไดขึ้นตอกรกันบนเวทีเสียกอนจะไมรูฤทธิ์ของ
กิเลสและของธรรมวาปฏิบัติตอกันอยางไรบาง แลวผลสุดทายอะไรเลิศกวากัน ก็มาไดที่
ธรรมเลิศ นีเ่ บือ้ งตนเปนอยางนัน้ ครั้นทําไปทํามาถูไถสูกันไปสูกันมามันก็คอยราบรื่นไป
ๆ ตอมานีไ้ ปทางดานธรรมะจิตใจราบรืน่ ไปเลยๆ หลังจากนัน้ แลวจะใหทาํ ความชัว่ มันไม
ยอม พอรูสึกความชั่วปบปดปุบ ปดปุบ ๆ ไปเรื่อย นี่ทางดีโลงแลว ๆ ทีนก้ี า วเขาสูท างดาน
ภาวนาก็เหมือนกัน
ภาวนาเบือ้ งตนนีจ้ ะตองเตรียมเนือ้ เตรียมตัวพวกเรานะเขาใจไหม
เพราะมันเปนภาระอันหนัก มันหนักยังไงมันถึงไดเตรียมเนื้อเตรียมตัว
ก็มันหนักละซิ มันตองเตรียมเสื่อเตรียมหมอน หมอนลูกนี้หมอนลูกนั้นไปไวหัว
จงกรมนั้น หัวจงกรมนี้ เสื่อก็ปูลาดไปตามทาง เมื่อขัดของไมสะดวกตรงไหนลมที่นั่นใหได
รับความสะดวก คือเสื่อคือหมอนกลิ้งไปเลย นีล่ ะเปนอยางนัน้ ละ เห็นไหมกิเลสมันหลอก
ไวเอาเสือ่ เอาหมอนหลอก ความขีเ้ กียจขีค้ ราน งวงเหงาหาวนอนมันปูลาดไปตามทาง มัน
ไมอยากใหไป นี่ละเบื้องตนใครก็เหมือนกัน พอจะวาทําคุณงามความดีนี้เสื่อหมอนของ
กิเลสนีล้ าดไวหมดเลย มันใหนอนเสียกอนตื่นขึ้นแลวคอยทํา ๆ ครัน้ ตืน่ แลวมันไมทาํ
กิเลสตัวมันหลอกเขาใจไหม นีล่ ะเอาตน ๆ เสียกอน
ทีนเ้ี วลาเราฟดเราฝนมันเรือ่ ย ๆ ตอไป ก็คอยเก็บเสื่อเก็บหมอนโยนละที่นี่ กิเลส
มันเอาเสือ่ เอาหมอนมาปูลาดไวตามทางจงกรมเรานี่ เราเองนะทีน่ เ่ี ก็บเสือ่ เก็บหมอนทิง้
ออกไปกาวเดิน เวลามันจะตายจริง ๆ แลวคอยไปเอามาปูนอนเสียชัว่ ครูช ว่ั ยาม ไมไดเอา
มาปูลาดไวเหมือนแตกอน ครั้นตอไปตอมาเสื่อไมเสื่อ หมอนไมหมอนไมจําเปน นัน่ ถึง
นิพพานในเดีย๋ วนีย้ ง่ิ ดี ๆ จิตมันก็ยิ่งพุง ๆ นีจ่ ติ เวลาภาวนาจิตใจราบรืน่ เขาสูอ รรถสูธ รรม
เริม่ ตัง้ แตจติ ใจสงบเย็น ไมมอี ะไรกวนใจเรา กิเลสนัน้ แหละกวนใจ ใหคดิ ใหปรุงเรือ่ งนัน้
เรือ่ งนี้ มายุแหยกอกวนทิ่มแทงหัวใจตลอดเวลา นี้คือเรื่องของกิเลส ทีนี้พอทําความสงบ
เขาดวยจิตตภาวนา จิตสงบก็ไมมีเสี้ยนมีหนามมาเสียดแทง สงบเย็น
สันติคือความสงบ จากนัน้ ก็สงบเย็นเขาเรือ่ ย ๆ แลวก็บาํ เพ็ญ คือใหมีความพอใจ
ในความสงบของตน ดูดดื่มความพากความเพียรหนุนกันไป ๆ หมุนตัวไปเรื่อย ๆ จน
กระทั่งจิตใจมีความละเอียดลออเขาไป ทีนร้ี าบรืน่ ไปเลยทางกาวเดินเพือ่ มรรคเพือ่ ผล เพื่อ
อรรถเพือ่ ธรรมทัง้ หลายนีร้ าบรืน่ ไปเลย เสือ่ หมอนนีโ้ ยนเขาปาหมด ไมไดสนใจ แตกอน
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กอดพันกันอยู มัดติดแขงติดขาติดคอติดหลังมีแตเสื่อแตหมอน ทีนเ้ี วลาธรรมะไดปรากฏ
ขึ้นนี้ปดออกพวกเสื่อพวกหมอน นอนเมื่อไรก็ไดนี่เทานั้นเอง ถาวาจะนอนนอนเมื่อไรก็ได
ไมเห็นยากอะไร หลังอยูก บั เรานีน่ ะ นัน่ ใสลงไปแลวผึง ๆ เลย จนกระทัง่ ราบรืน่ เต็มสัด
เต็มสวนเปนอัตโนมัตใิ นการแกกเิ ลสทัง้ หลาย ขามพนถึงพระนิพพานปง ทุกขเหลานีท้ แี รก
ทุกขจริง ครั้นตอมาความทุกขกับความดูดดื่มที่จะเปนไปเพื่อความดีมันหากเชื่อมโยง มัน
หากดึงกันไปเอง จนกระทั่งถึงหลุดพนไปได
นีอ่ ารมณแหงธรรมภายในใจของเรา ใหพากันจําเอาไว อารมณของกิเลสนี้ ดึงลงไป
เรือ่ ย ๆ ดึงจนไมรูเนื้อรูตัว ทานจึงเรียกวา ปทปรมะๆ นีว้ า ลืน่ ลงตลอด ใหขึ้นไมยอม ถา
ไหลนีล้ น่ื ไปเลย คนปทปรมะ คือคนลืน่ ในการทําความชัว่ ชาลามกทัง้ หลาย ความดีไมสนใจ
แตเรือ่ งทําความชัว่ ชาลามกนีม้ นั ลืน่ ไปเลยเทียว นัน่ เปนอยางนัน้ หัวใจคนชัว่ หัวใจของ
ประเภทปทปรมะ ไมสนใจกับบุญกับกุศลอะไรเลย มีแตลื่นลงไปเพื่อจม ๆ นีพ่ วกประเภท
นี้ประเภทที่หมดเนื้อหมดตัว ทั้ง ๆ ที่ลมหายใจมีอยู แตคุณคาของคนไมมี ใหพากันจําจด
เอานะทุกคน
พวกเราใหไปถามตัวเอง เวลานีม้ นั ราบรืน่ ไปทางไหนนะใหวา อยางนัน้ มันราบรืน่
ไปทางเสือ่ ทางหมอนหรือราบรืน่ ไปทางสวรรค นิพพาน สวรรคนถ้ี า วาเสือ่ ก็เสือ่ ทิพย อะไร
เปนทิพยทั้งนั้น ของทิพยกับของที่เราปูไวตามทางจงกรมนี้มันตางกันยังไงบาง เอามาเทียบ
กันบางซิ หมอนของทางจงกรมเรากับหมอนทิพยอยูบนสวรรคชั้นพรหมเปนยังไงตางกัน
ยังไงบาง หมอนนัน้ เลิศกวานีข้ นาดไหน นัน่ ถานอนก็เอาไป พามันไปนอนบนสวรรคดกี วา
เอาหมอนสวรรคมาแขงอันนีแ้ ลวไปนอนพรหมโลก
เอาหมอนในพรหมโลกมาแขงกับ
หมอนของกิเลสตัวขี้เกียจขี้ครานนี้ลองดู อะไรดี ทีนี้ฟาดถึงพระนิพพาน เสื่อหมอนปดออก
หมด ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาความบริสุทธิ์เปนธรรมทั้งแทง นัน่ ไมมคี าํ วาเสือ่ วาหมอน
เครื่องกังวลทั้งนั้น นัน่ ปดออกหมด เหลานีเ้ ลยกลายเปนเรือ่ งสมมุติ เปนเครื่องกดถวงจิต
ใจ ปดออกหมด ไมมอี ะไรติดหัวใจแลวบริสทุ ธิจ์ า เลย นั่นพอ
ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาคําวาพอ นิพพานทานบอกวาเที่ยงหรือบอกวาพอ ถาลงวาพอ
แลวพอหมดเลย ใหพากันจดจําเอานะ วันนีก้ เ็ ทศนเพียงเทศนนแ้ี หละ เทศนมากไปกวานี้
มันก็หมดโวหารแลวแหละ เพราะเทศนทกุ วัน ๆ วันนี้ก็งัดออกมาเทศน วันนั้นก็งัดออกมา
เทศน ก็พุงเกาจะเอามาจากไหน งัดไปงัดมา มันก็มีแตมูตรแตคูถ เต็มอยูในพุงไมมีธรรม
เขาใจไหม ถามากกวานี้มันจะมีแตมูตรแตคูถ เอาแคนล้ี ะพอเปนธรรม เขาใจไหมเอาละ
พอ
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หลวงตา วันนีจ้ ะเสด็จมาคางหรือจะเสด็จกลับ
เจาฟาหญิง ไมไดคางเจาคะ เดีย๋ วลูกบินกลับเลยเจาคะ
หลวงตา จะเสด็จกลับตอนไหน
เจาฟาหญิง ตอนกลางวันเจาคะ
หลวงตา เปนยังไงฟงเทศน เทศนใหพวกนี้ฟง เหอ
เจาฟาหญิง สนุกดีเจาคะ
หลวงตา ไมไดเทศนใหทูลกระหมอมฟงนะ เทศนใหพวกนี้ฟงตางหาก
เจาฟาหญิง งั้น ลูกลาทานพอเลย
หลวงตา เออไปๆ สวัสดีนะ ใหหายโรคหายภัยทุกอยาง ใหระลึกตามทีถ่ วายแลวจะ
ไมมีอะไรละ
อานและฟงพระธรรมเทศนนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

