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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

กิเลสไวใจไมได 
 

 วันนี้ดูไมมีเร่ืองมีราวอะไรมัง (ไมมีครับ) เออ ใหสบายสักหนอยเถอะ 
สวนมากๆ มีแตเร่ืองสกปรก พอเราพูดเรื่องสกปรกแลวใหเราระวังปาก ก็ตัวสกปรก
มันไมระวังจะใหเราระวังปากยังไงใชไหมละ นี่ซิพูดไมมีเหตุมีผล เอะอะทีไรมีแตเร่ือง
สกปรก เร่ืองเปนฟนเปนไฟเผาไหมกัน ธรรมที่เคยใหความรมเย็นแกโลกมาเปน
ประจําตั้งแตพระพุทธเจาองคไหนๆ ทานไมสกปรก ทานสะอาดสุดยอด เมื่อเกี่ยวกบั
เร่ืองเหลานี้มีแตความสกปรก ทานก็วาบางซิจะวาไง มันสกปรกแลวจะใหวาสะอาดดีนะ 
เอาขี้โปะหัวมาแลวจะใหวา โอ คนนี้เขาสะอาดดีนะ จะใหวางั้นเหรอ จะวาไดยังไงธรรม
ทานก็ตองพดูไปตามธรรม ไมไดปลิ้นปลอนหลอกลวงหลายสันพันคมเหมือนกิเลส 

กิเลสน่ีไวใจไมไดนะ อยูในหัวใจเรานั่นละ มันหลอกเราอยูตลอดเวลา ไวใจ
ไมได นอกจากนั้นไปเกี่ยวของกับใครก็ตางคนตางมีผีหลอกเตม็หัวใจ มันก็หลอกใสกนั 
เปนเรื่องสกปรกรกรุงรังหาความสัตยความจริงไมได เชื่อถือไมไดนะกิเลส ตัวเองก็ลอง
ดูซินะ ถาออนในธรรมเมื่อไรมันจะตมทันที กิเลสตมเร็วที่สุด คําวากิเลส คือส่ิงที่เปน
ภัยตอจิตใจ ความเศราความหมองความมืดตื้ออยูในนั้น ความแยบคายของมันที่หลอก
โลกน้ีแหลมคมมาก ทานวากิเลส มันอยูที่ใจ อันนี้เปนกาฝาก เปนมหาภัยตอใจมา
ตลอด ธรรมก็อยูที่ใจ สวนมากมีแตกิเลสมีอํานาจมาก ครอบครองบีบบังคับหัวใจให
ไดรับความเดือดรอนตลอดมา นอกจากนั้นก็ไสไปสูภพนั้นภพน้ี 

เพียงศพคนๆ เดียว เอามาโยนทิ้งใสในประเทศไทย เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติที่
ไหนๆ เก็บไวอยาใหสูญหาย เหมือนเขาเก็บศพไวๆ ศพประเภทใดๆ เอามากองกันๆ 
เมืองไทยจนหาที่อยูไมได คือไมใหมนัเสื่อมสูญอันตรธานแปรปรวนไปไหน สภาพไหน
ภพของตัวเอง คราวนี้เกิดภพนี้ เอา ใหอยูนี้ ตายแลวก็อยูนี้ แลวไปเกิดนั้นตายแลวมา
อยูนี้ กองกนัในภพเจาของ เมืองไทยเราหาที่อยูไมไดจะวาอะไร คนๆ เดียวนั่น เราพูด
แลวมันสลดสังเวชนะ ไมใชพูดเฉยๆ มันเห็นดวยนี่นะ มันรูดวย ใครจะวาเราอวด แต
กอนเราก็ไมเคยพูดอยางนี้ เวลามันรูขึ้นมามันก็รูขึ้นมาที่หัวใจ ที่เปดก็อยูที่หัวใจ ที่ปด
ก็อยูที่หัวใจ 

กิเลสเปนเคร่ืองปดบัง มาเทาไรๆ มันปดบังไมใหเห็นรองรอยที่มาเลยจะวาไง 
แลวตายเกิดนี้ไมใชภพเดยีวอัตภาพเดียว สัตวตัวเดียว บุคคลคนเดียวนะ เปลี่ยนภพ
เปลี่ยนชาติดวยอํานาจแหงบุญแหงกรรมไปตลอดในภพนั้นภพน้ี เก็บไวๆ เมืองไทยไม
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มีที่อยูแหละ มากหรือไมมาก คือไมใหเส่ือมสูญอันตรธาน ใหคงเสนคงวาอยูนั้น จะ
เปนภพใดๆ เอามากองกันไว ของเรานี้แหละ คราวนี้มันไปเกิดเปนอนันั้น เอามากอง
กันไวตายแลว คราวนี้ไปเกิดนั้นอีก เอามากองไวๆ มันตายเกิดๆ ตลอดเวลา แตจิตนั้น
ไมมีคําวาสูญ มันอาศัยนี้ละ ไปเขารางน้ันรางน้ี อาศัยบุญกรรมไปอยางน้ีละ 

เขาทางภาวนาซิมันถึงเห็นไดชัด ไมนาสลดสังเวชจะสลดสังเวชยังไง น้ําตาพังลง
เลย เคยคิดไวเมื่อไรเวลามันจาขึ้นมาแลว เราเคยคิดเคยคาดไวเมื่อไรวาจะรูอยางน้ีจะ
เห็นอยางน้ีเร่ืองราวอะไรๆ กิเลสปดรองรอยไวหมดไมใหเห็นวาเปนมายังไง พอมนั
เปดจานี้มันทะลุของมันไปหมดจะวาไง แลวเมื่อมันทะลุมันเห็นแลวจะใหวาไมเห็นได
ยังไง นี่ละธรรมพระพุทธเจาเลิศเลออยางน้ี จึงทอพระทัยที่โลกจะรูไดเห็นไดตาม
พระพุทธเจา พูดไดอยางสดๆ รอนๆ ในหัวใจนี่ ไมมีจืดไมมจีางคือธรรมในใจ ใจกับ
ธรรมเปนอันเดียวกันแลว ถาอยูในธาตุขันธนี้ก็เรียกวา ใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน ถา
ยังมีชีวิตอยูก็ใหนามวาพระพุทธเจา พระอรหันต พอผานพนจากนี้ไปแลวก็เปนธรรม
ธาตุไปเลย 

ธรรมธาตุนี้ละครอบโลกธาตุ อันนี้ไมเคยตาย ใจไปตกนรกหมกไหมกีก่ัปกีก่ัลป
ยอมรับวาทุกขมากนอย แตจะใหฉิบหายไมฉิบหาย พลิกแพลงเปล่ียนแปลงดวยโลก
อนิจจัง อยูในวัฏวนเปนโลกอนิจจังทั้งน้ัน ชาเร็วมันมีของมันอยูในนั้นละ ทีนี้เวลา
เปลี่ยนแปลงตัวขึ้นมาได สูงขึ้นมาๆ จนผานพนขึ้นมาแลวจึงไดมาเห็นเรื่องของตัวเอง
มันเปนยังไง จุตูปปาตญาณ พระพุทธเจาทรงเล็งญาณดูความเกิดตายของสัตวโลก ที
แรกบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรงดูภพชาติเกาแกของเจาของมาโดยลําดับลําดา
กอน ก็จนดไูมไดวางั้นเถอะ ภพอันเดียวของเรานี้ก็ดูไมได แลวที่นี่ จุตูปปาตญาณ ทรง
เล็งญาณดูสัตวโลกการเกิดการดับการตายเทาไรยิ่งมาก โถ พิลึกพิล่ัน มนัเปนยังไง จึง
ไดสาวหาเหตุมัน มันเปนมายังไงทั้งเขาทั้งเราจึงเปนมาอยางน้ี เปนเพราะเหตุไร ทาน
เรียกวาพิจารณาปจจยาการ ปฏิจจสมุปบาท 

อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา พิจารณาลงไปๆ ก็ไปถึงตนตอมัน ตัวนี้พาใหเกิดให
ตาย ถอนพรวดขึ้นมาแลวก็ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ... ดับไป
ตามๆ กันหมดเลย เวลามันเกิดมันเกิดตามกนัไปเรื่อยๆ เวลาคนหาสาเหตุตัวพาให
เกิดใหตายทั้งเขาทั้งเรา เปนเพราะอะไรพาใหเกิดใหตาย คนเขาไปจึงไปเห็นตนตอของ
มันที่พาใหสัตวเกิดตาย มันติดอยูกับจิต ถอนออกจากจิตขาดสะบั้นลงไปแลว ยังเหลือ
แตจิตลวนๆ ทีนี้จาหมดเลย อันนั้นก็พังลงไปแลว นั่นละทานถึงไดเห็นชัดเจน ถาอยาง
ตาเราตาทาน ใจเราใจทาน ใครจะเอามาพูดไดอยางน้ี ไมม ี เพราะเขาเหมือนเรา เรา
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เหมือนเขา ไมรูจะไปพูดไดยังไง เมื่อรูแลวพูดไมไดยังไง ในสิ่งที่ควรจะพูดไดมีอยู ตอง
พูดไดทั้งน้ันแหละ 

คิดดูปรารถนาเปนพระพุทธเจามา เฉพาะพระพทุธเจาของเราที่สดๆ รอนๆ อยู
นี้ทรงปรารถนาพุทธภูมิมา ๔ อสงไขย แสนมหากัป นับไมไดถงึ ๔ หน แสนมหากัปเขา
ไปอกี แถมเขาไป วาเปนพระพุทธเจาแลวจะสั่งสอนสัตวโลกดวยความสะดวกสบายใน
นามพระพุทธเจา เวลาตรัสรูขึ้นมานี้ ความจริงที่ปรากฏขึ้นมากับสิ่งที่ไมเคยคาดเคยคิด
มีอยูเต็มโลกสงสาร มันจาขึ้นมาพรอมกัน ทีนี้กท็อพระทัยละซิ จะไปสั่งสอนไดยังไง ส่ิง
ที่รูขึ้นมานี้เหมือนหนึ่งวาไมใชวิสัยของโลกใดๆ จะรูไดเลย เหมือนหนึ่งวารูไดแตเฉพาะ
พระองค แลวก็ทอพระทยัซิ 

เอา ยอนเขามา มันเปนอยูในนี้ก็ตองพดูไดซิ แตกอนกไ็มเคยคิดเหลานี้ เวลา
พิจารณาไปมันก็ลงแบบเดียวกัน พอผางขึ้นมานี้ โถ นั่นเปนยังไงละ อัศจรรยความตรัส
รูของพระพทุธเจาก็ย้ําแลวย้ําเลา พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ย้ําใหมันถึงใจที่
อัศจรรยเกินเหตุเกินผล เลยสมมุติไปแลวนั่น เคยคาดเคยคิดไวเมื่อไร ธรรมแทเปน
อยางน้ีละเหรอๆ เปนอันเดียวกันแลวนั่น พระสงฆแทเปนอยางน้ีละเหรอๆ อยางอัน
เดียวกันนี้ แลวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง มนั
เปนแลวนั่น ใครเคยคาดเคยคิด รวมก็วาเปนธรรมแทงเดียวจาครอบโลกธาต ุ

เหมือนหนึ่งวาจะรูจะเห็นเฉพาะพระพุทธเจาเทานั้น สัตวโลกทั้งหลายจะรูเห็น
ไมได เลยทอพระทัย จะสอนไปยังไงก็เมื่อมันมดืบอดไปหมด ภูเขาลูกนี้ดําทะมึน มีแต
หินผาหนาไม ไมคิดวาจะมีสารคุณอะไร แรธาตุตางๆ ที่เปนประโยชนมากนอยฝงจม
อยูในนั้นๆ ไมคิดวาจะมีทีแรก พอจาขึ้นมานี้ความสวางกับความมืดเจอกันเขาแลว 
ความมืดเลยเหมือนมืดไปหมด ส่ิงทีเ่ปนสาระสําคัญๆ คือสัตวโลกที่มีอปุนิสัยปจจัยอยู
ในโลกมืดนี้ยังมี ความหมายวางั้น ไมใชจะมดืไปหมด ผูมีอุปนิสัยปจจัยซึ่งเทากับแร
ธาตุตางๆ ฝงจมอยูในภูเขาลูกมืดนั่นยังมีอยูมากนอย พิจารณาไปก็ ออ มี นั่น 

นี่ละที่วาทาวมหาพรหมมาอาราธนา วาสัตวในโลกนี้ผูเบาบางยังมีอยู ก็คอืภูเขา
ลูกนี้แรธาตุตางๆ ที่เปนสารประโยชนยังมีอยู ไมใชจะเปนภูเขาหินผาหนาไมไร
สารประโยชนเสียอยางเดียว ยังมีประโยชนอยูมาก  อยูในนี้ยังมี อันนีท้ี่พระองคทรง
พินิจพิจารณาอยูนั้นที่ทาวมหาพรหมมาอาราธนา พระองคทรงทราบยิ่งกวาทาว
มหาพรหม นี่พูดตอนที่ทาวมหาพรหมมาแทรก ตอนทีก่าํลังพระองคพิจารณาอยูนั้น 
ที่วา พฺรหฺมา จ โลกาธปิตี สหมฺปติ นั้น ทาวมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจาขอให
แสดงธรรมโปรดสัตวโลก ผูมีมลทินเบาบางยังมีอยู ขออยาไดปลอยวางไปเสียเลย จะ
จมกันทั้งโลกนี้แหละ ทั้งผูมีอุปนิสัยและไมมีก็จะจมไปดวยกัน 
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นั่นละเปนยังไงพระองคถึงไดทอพระทัย ปรารถนาเปนพระพุทธเจาที่จะสอน
โลกโดยแทรอยเปอรเซ็นตวางั้นเถอะนะ เหตุใดจึงทอพระทยั จาเขาไปทีแรกมันมีแต
ภูเขาทั้งลูก แรธาตุตางๆ ที่เปนสารประโยชนอยูในภูเขาลูกนั้น ฝงจมอยูในนั้นยังไมได
พิจารณา เห็นแตความมืดเต็มภูเขาทั้งลูกไปหมด เวลาพิจารณาเขาไปมันยังมีแรธาตุ
ตางๆ นี่ก็เปน 
 นี้ก็พูดแลวพดูเลา เอามาอวดทานทั้งหลายเหรอ คําพูดเชนนี้ มันเปนขึ้นมาถึง
ขนาดอุทาน อุทานย้ําแลวย้ําเลาอยูนั่น พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ มันถึงใจวา
งั้นเถอะนะ พรอมกับน้ําตานี้พังลงมาเลยละ เปนอยางน้ีละเหรอๆ จากน้ันแลวก็ โถ 
ทําไมเปนอยางน้ี จะสอนใครได นั่นมันเปนในหัวใจนะ เมื่อยังไมพิจารณาใหกวางขวาง
ออกไป มันเปนในปจจุบัน ผางขึ้นมาปจจุบัน เอาปจจุบันมาพูด เหมอืนวาหมดสาระ
โลกอันนี้ทํายังไง จะสอนใครได สอนใครที่ไหนเขาก็จะหาวาบาไปหมดทั้งโลก เพราะ
โลกน่ีเปนโลกบาของกิเลสทั้งนั้น อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ เทานั้นก็พอแลว สอนอะไรใคร
จะไปเชื่อ ลงถึงขนาดนี้แลว ขนาดที่รูอยูนี้นะ เหมือนหนึ่งวาไมมีใครจะรูไดอยางน้ี ผุด
ขึ้นมาผึงอันเดียวเทานั้นจาขึ้นมา เหมือนวามีอนัเดียวเทานั้นแตเราคนเดียว นอกนั้น
กลายเปนสัตวไปหมด นี่เวลามันขึ้นทีแรก 

แตไมไดตั้งใจประมาทนะ มันเปนอยางน้ันในความรูสึก ความอัศจรรยเลิศเลอ
เลยโลกเลยสงสาร กับความเลวรายของวัฏจักรนี่มันเปนขนาดนั้น ถึงใหทอใจ 
พระพุทธเจาทอพระทัย นี้ตัวเทาหนูทอใจ พูดใหชัดๆ เลย จะสอนไปหาอะไร สอนไป
เขาก็จะหาวาบาไปหมด ธรรมชาติอันนี้ใครจะไปรูไดเห็นได นูนนะเหมอืนวาเราคน
เดียวรูเทานั้น โลกทั้งโลกนี้ทั้งๆ ที่ผูที่พรอมที่จะรูก็มีอยู แตอันนี้มันเดนเสียเวลานั้นมัน
เลยกลบสิ่งเหลานั้นไปหมดเลย แลวก็ทอใจ จะไมสอนใครเลย อยูไปกินไปวันหนึ่งๆ 
พอถงึวันเวลาไปเสียเทานั้นแหละ อยูไปกินไปก็อยูตามปาตามเขา พอสืบชีวิตไปวัน
หนึ่งๆ พอแลว ไปหาอะไรอีก สอนอะไรสอนใคร เหมือนวาสุดวิสัยที่จะสอนแลว เวลา
นั้นเปนอยางนั้น 
 ทีนี้ธรรมอันหนึ่งก็ผางขึน้มาอยางแรง มาอยางสะดุดทีเดียว เราไมลืมนะ มัน
เปนสดๆ รอนๆ ก็เมื่อโลกอันนี้ไมมีใครสามารถที่จะรูได รูแตเราคนเดียวเพียงเทานั้น 
โลกอันนี้ไมมีใครสามารถจะรูได เราคนเดียวเราก็เปนมนุษย หรือเราเปนเทวดามาจาก
ไหนเราถึงรูได เขาเปนมนุษยเขาเปนสัตวไปหมด ไมสามารถรูได เราเปนเทวดามาจาก
ไหนถึงรูได นี่ธรรมผุดขึ้นมา กระเทือนหัวใจเหมือนกัน เอาอยางหนักเหมือนกัน 
กระเทือนปงขึ้นมาเลย เราทําไมถึงรูไดเห็นได สัตวโลกทําไมเขารูไมได เราเปนเทวบุตร
เทวดามาจากไหนถึงรูได  
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 จากน้ันก็ไลเบ้ีย รูไดเพราะเหตุใด นั่นตรงนี้นะ ตรงยอมรับนะ รูไดเพราะเหตุใด  
ก็เรามาถึงที่นี่มันมีสายทางมานี่นะ สายทางบุญญาบารมีของเราที่สรางมาตั้งแตเร่ิมแรก
เร่ือยๆ ตอแขนงกันมาเรื่อย อํานาจวาสนาบารมีตอกันมาจนกระทั่งมาถงึที่นี่ เมื่อรูได
เพราะเหตุใด อันนี้กับสายทางมาเหมือนวัดปาบานตาดกับสายทางเขามา ติดกันมา
อยางน้ี เราจะปฏิเสธไดยงัไงวาใครจะรูไมได ทางมีอยู นั่น  
 ทีนี้พอวางั้น ยอมทันทีเลย ออ รูได นั่นเห็นไหมละ ไมคานนะ ออ รูได เพราะ
สายทางมันบงบอกอยูในหัวใจของเราที่เปนสายยาวเหยียด ขึ้นมาถึงที่สุดหลุดพน 
อํานาจแหงบุญญาบารมีที่สรางมาๆ นี้เปนเครื่องหนุนมาๆ พอถึงที่สุดแลวสงผึงถึง 
เพราะเหตุนี้เอง รูไดเพราะเหตุนี้ เพราะสายทางมา พอเทานั้นละ ออ ยอมรับเลย รูได 
ถึงไมมากกไ็ด ที่จะปฏิเสธเหมือนอยางแตกอนไมมี ยอมรับทันที นั่นแหละเรื่องราวมัน  
 จากน้ันก็อยูไปกินไปธรรมดา สอนไป เพื่อนฝูงไมตองบอกละ พระนี่รุมตลอด 
หลบซอนอยูตามปาตามเขา หลบนูนหลบนี้ไปไหนไมพน วิ่งตามๆ รําคาญ พูดใหมัน
ชัดเจน ไมอยากอยูกับใครหรืออะไร อารมณอันนี้ไมเกี่ยวกับอะไรในโสกสมมุตินี้ ผาน
ไปหมดแลว แลวจะใหมายุงอะไรกับสิ่งเหลานี้ นั่นพูดใหมันชัดๆ ทีนี้เมื่อมีผูเกี่ยวของ
อยู ผูจะไดดิบไดดี สายทางยังมีอยู แตละรายๆ มีวาสนาบารมีมาดวยกันทั้งน้ัน 
ประมาทกันไมได มีมากมีนอยก็นี่ละที่จะทําใหรูใหหลุดใหพนไปได ก็คอืสายทาง คือ
บุญบารมีของเราที่สรางมา ไมหายไปไหนนะ จะสรางมามากนอยไมวาที่ลับที่แจง ที่
ไหนๆ จะไมมีคําวาสูญหาย ติดแนบๆ เพิ่มกําลังกันขึ้นๆ หนุนหลุดพนไปไดเลย เปน
อยางน้ันนะ เวลาพิจารณาแลวยอมเลยวา ออรูได แมไมมากก็ได ปฏิเสธไดเมื่อไร  
 นี่ก็นั่งหันไปหันมา ทานทั้งหลายทานเปนอรหันต เรานี้มีแตหันไปหันมา ไม
ทราบวาหันอะไรก็ไมรู ฟงซิทานทั้งหลาย ใหแตกิเลสโปะหัวอยูตลอดเวลาเหรอ เอาแต
เร่ืองของกิเลสมาอวดกันทั้งโลกทัง้สงสาร ก็เทากับเอาฟนเอาไฟมาเผากันตลอดเวลา 
มันดีที่ไหนพิจารณาซิ ธรรมมีอยูเอามาสอนตัวเอง มาแกไขดดัแปลง ใหดวีันดีคืนขึ้นไป
บางซิ  คนๆ หนึ่งรับผิดชอบมาตลอดตั้งแตวันเกดิ ทําไมจะรบัผิดชอบตัวเองตอไปเพือ่
ความดิบดีทั้งหลาย ปดเปาส่ิงไมดีออกนั้นไมไดวะ เอาใหมันเปนอยางน้ันซิ  
 นี่ก็พูดแลว หลักฐานพยานก็มีอยูนี่ ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ มรรคผล
นิพพานสดๆ รอนๆ อยูกับผูบําเพ็ญ ผูไมบําเพ็ญตายกองกันอยูเทาไรก็กองกนัอยู
อยางน้ันละ ไมมีความหมายอะไร นี่เราพูดถึงเร่ืองเวลามันทอ ทอถึงขนาดจะสอนใคร
ไปหาอะไร อยูไปกินไปพอถงึวันเวลาแลวไปเสียเทานั้น คําวาไปเสียเทานั้นก็หาหลบหา
ซอนอยูตามปาตามเขา บิณฑบาตมาไดอะไรกินแลวสบายเลย ไมมอีารมณกับอะไรใน
สามแดนโลกธาตุ ผานหมดแลว เหลือแตธรรมธาตุๆ ทีม่ีขันธนี้เปนผูรับผิดชอบอยู
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เทานั้นก็ดูเฉพาะขันธ ทีว่าอยูไปกินไปวันหนึ่งๆ ก็เพื่อขันธนี้เทานั้น จิตนั้นไมตองเพื่อ
แลว หมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไร ก็มแีตขันธ ขันธยังมอียู พากินอยูหลับนอน พาขับพา
ถาย พาไปพามา เปลี่ยนอิริยบถก็ไปหาอยูที่หลบซอน พอถึงกาลเวลานี้จะพังก็ปลอย
เลย ดีดผึงเทานั้นเอง นั่น 
 นี่เวลามันเปนมันทอขนาดนั้นนะ ครั้นมาพิจารณาแลวรูไดเพราะเหตุใด สาย
ทางมายอมรับ ออ มีดวยกันทุกคน แมแตสัตวจะไปประมาทเขาไมไดนะ ใจของสัตวมี
บุญมีบาปอยูในนั้นเหมือนกันกับคนเรา จะประมาทกันไมได วาระนี้ไดมาเสวยกรรม
ประเภทนี้อยูในสัตว ภพนี้ภูมินี้ก็ยอมรับกัน จากน้ีผานไปนั้น ผานไปนั้นๆ เมื่อเวลา
สรางความดีแลวผานพนไดเลย ถาผูที่ไมสนใจอะไรเปนขอนซุงทั้งทอน มีแตลม
หายใจฝอดๆ นี้ก็รอวันตาย ตายแลวก็จมเลยๆ เทานั้นเองมีอยูสองอยาง 
 ถาใครทอดธรุะในการประคับประคองแกไขดัดแปลงตัวเอง รักษาตัวเอง ผูใด
ไมใฝใจในสิ่งนี้ผูนั้นมีแตรอจะจมโดยถายเดียว จะสูงจรดฟาก็ตาม ไอชือ่มันตั้งไดนะ 
ชื่อน้ันชื่อนี้เลยจรวดดาวเทียมก็มีแตลมปาก ตวัของเรากิเลสเหยียบหัวมันอยูในหัวใจ
นั่น ดูตัวนี้ซิ มันจะใหญขนาดไหน มันไมไดใหญกวากิเลสนะ เวลามีกิเลสอยูภายในใจ 
ทีนี้พอกิเลสขาดสะบั้นลงแลวไมมีอะไรใหญยิ่งกวาธรรมนะ ธรรมเทานั้นเลิศเลอสุด
ยอด เหยียบหัวกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวเลิศเลอสุดยอด  
 พระพุทธเจา-พระอรหันตคือองคสุดยอดทั้งนั้น แตทานไมตื่น มีเหมือนไมมี 
พระพุทธเจา-พระอรหันตทาน ถึงวาระที่จะแสดงทานก็แสดงตามเรื่องตามราว เมื่อ
หมดปบหายเงียบเลย ไมมีอะไรเลย สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกสูญเปลาไป
ตลอดเวลา ภายในจิตใจไมมีอะไรจะไปผานไดเลย คือจิตของพระพุทธเจา จิตของพระ
อรหันต เปนจิตที่วางเปลาที่สุด ไมมีอะไรผานไดเลย คําวาผานคือสมมุติ กิเลสเปน
สมมุติ ยอดสมมุติคือกิเลส มีมากมนีอยจะผานจะขัดจะขวาง พอกิเลสอนันี้พังลงไปโดย
ส้ินเชิงแลวเรียกวา สฺุญโต โลก ํวางเปลาไปหมด 
 นี่การปฏิบัติความดีงาม อยาปลอยใหกิเลสมันเหยียบย่ําทําลาย เวลานี้สนาม
เมืองไทยเราแตกอนวาเปนสนามเมืองพุทธ เดี๋ยวนี้เปนสนามเมืองเปรตเมืองผีนะ มีแต
ขัดแตแยง ชิงดีชงิเดน มันไมมอีะไรมาดี มันชิงเฉยๆ ชงิชั่วนั่นนะชิงความเลวทราม  
ความดีพระพุทธเจาสอนไวแลวทําไมไมชงิกันหาความดิบความดี ชิงกนัหาแตความชั่ว
ชาลามกจกเปรต มันก็มแีตความทุกขความทรมานนะซิ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏิบตัินะ 
ใหไดเห็นชัดๆ จิตดวงนี้ประกาศกังวานเรื่องมรรคผลนิพพานอยูกับผูปฏิบัติ
บํารุงรักษาจิตดวงนี้ใหดี ดวงน้ีละจะพาผานพน ถามีแตการบีบบี้สีไฟตามความอยาก
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ความทะเยอทะยานของจติแลว เหยียบจิตดวงนี้ลงๆ จมเรื่อยนะ จําใหดีสองคําน้ี 
ไมอยางน้ันจะจมนะ 
 ธรรมะพระพุทธเจาก็สอนวาโก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชชฺลิเต สติ อนฺธกา
เรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ.ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเปนฟนเปนไฟอยูดวยความมืด
บอดของมัน เผาลนสัตวโลกอยูตลอดเวลาจนหาที่วางเวนไมได เธอทั้งหลายยังมา
หัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรอยู นั่นฟงซ ิ พระพุทธเจากระตุกนะนี่ โลกสันนิวาสนี้มันเปน
โลกฟนโลกไฟ โลกมืดโลกบอดของกิเลสครอบงําหัวใจอยูนี่ตลอดมา แลวเธอทําไมจงึ
ยังมาหัวเราะกันแฮๆ อยูได อยากวาอยางน้ีนะ เราอยากถามพวกลูกศษิยของเราอยู
ศาลานี่เปนยังไง พระพุทธเจาวา โก นุ หาโส กิมานนฺโท ทําไมจึงมาแฮๆ เมื่อคืนนี้นอน
หลับดี เอาความหลับมาอวดมรรคผลนิพพาน แฮๆ เมื่อคืนนี้นอนหลับดี พวกบา เรา
เปนหัวหนาบาเขาใจไหม บาก็มีหัวหนา ดีก็มีหัวหนา  
 ใหพากันจําเอานะ ทุเรศจริงๆ นะ ธรรมะพระพุทธเจานี่สดๆ รอนๆ ตลอดเวลา 
พูดอะไรออกมานี่ไมมีคาํวาจืดวาชืด แมจะย้าํของเกาขนาดไหน ธรรมชาตินี้เปน
รสชาติๆ ตลอด จะไมมีคําวาจืดจาง เหมือนเขาเลานิทาน เลานิทานวันนี้เลาขบขันดี 
พอวันหลังมาจืดชืดแลวไมขบขัน มนัจืดชืดไปไดเร่ืองของกิเลสเร่ืองของสมมุติ เร่ือง
ของธรรมลวนๆ นี้ไมมีวันจืด สดชื่นตลอดเวลา มีรสมีชาติตลอดเวลา การเทศนาวาการ
นี้ออกจากธรรมที่ทรงรสทรงชาติไวอยางเลิศเลอแลว ออกมาจึงไมมีคําวาจืดจางนะ ไม
เหมือนกิเลส กิเลสน้ีมันจืด หาใหมเร่ือยๆ  
 แมที่สุดไดเมียแลวมันก็ไปหาเมียใหมอีก นี่กิเลส อันนี้จืดแลวไปหาเมียใหม ไป
หาผัวใหม พวกบาพวกจืดชืด หาใหมไมหยุดไมถอย หาก็ไดคนเกานั้นแหละไอผูหญิง
นั่นแหละ ผูชายนั่นแหละ เอาของวิเศษวิโสมาจากไหน หากหาตามนิสัยของกิเลส
เปลี่ยนเร่ือยๆ ธรรมะไมตองเปลี่ยน ผึงเดียวพอ ไมหาอะไรมาเปลี่ยน สมบัติเลิศเลอ
ยิ่งกวาธรรมนี้ไมมี นั่น จําไดเหรอ เอาละวันนี้พูดเทานี้ละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

