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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

กิเลสเทานั้นกวนใจ
กอนจังหัน
สําหรับพระผมไมคอยไดมีการอบรมเหมือนแตกอน แตกอนการอบรมพระเปน
ประจําๆ ตลอดเลย อาทิตยละครั้งๆ เปนประจําตลอดมา ตอนเฒาแกแลวเกี่ยวกับ
เรื่องการชวยชาติเลยหางเหินไปจนกระทั่งแทบไมมี การอบรมพระทุกวันนี้วาไมมีก็ไม
ผิด ใหพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อยาสนใจกับกิจอื่นงานใด ในโลกนี้ไมมงี านใด
เลิศเลอยิ่งกวางานถอดถอนกิเลสออกจากใจ อันนี้เปนงานที่เลิศสุดยอด พอถอนกิเลส
ออกจากใจหมดแลว ความสุขในสามโลกธาตุมารวมอยูที่ใจนี้หมด พากันตั้งอกตัง้ ใจ
ประพฤติปฏิบัติ
การทําขอวัตรปฏิบัติดวยความพรอมเพรียงสามัคคี อยาใหไดบอก ทุกวันนี้ก็
หากเรียบรอยอยูแลวๆ แตเตือนใหคิด เหลานี้เปนงานการของตัวเองทัง้ นั้น แลวทํา
อะไรๆ อยาเผลอสติ สติเปนสําคัญ ถาสติขาดไปเสียเดินจงกรมก็ไมมีความหมาย นั่ง
ภาวนาก็ไมมคี วามหมาย ทําขอวัตรปฏิบัติอะไรๆ ก็ไมมีความหมายทั้งนั้น ความหมาย
อันยิ่งใหญอยูกับสติ
เมื่อความรูตัวหรือสัมปชัญญะติดอยูก ับตัวแลวกิเลสจะไมเกิด
กิเลสเกิดเวลาเผลอสติ
ทานวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี่เห็นไดชัดเจน อวิชชาเปนรังแหงวัฏวน โมหะ
จิตอยูที่อวิชชฺ าปจฺจยา ดันออกมาเปนสังขารเรื่อยๆ ไป นีต่ ัวสําคัญ ถามีสติแลวกิเลส
จะไมเกิด คือสังขารเกิดไมได กิเลสเกิดตามสังขารก็ออกไมไดๆ สติดีเทาไรกิเลสจะไม
เกิด ดีทงั้ วัน สติติดแนบทั้งวัน กิเลสไมเกิดทัง้ วัน กิเลสจะเกิดเวลาเผลอเทานั้น ทาน
ทั้งหลายจําใหดี ที่เทศนนี้เทศนอยางแมนยํา เราผานมาเรียบรอยแลวที่นํามาสอนหมู
เพื่อน ไมใชมาสุมสี่สุมหาสอนดนๆ เดาๆ เราผานมาหมดแลว สติไมเผลอติดแนบ
ตลอดทัง้ วัน กิเลสเกิดไมไดทั้งวัน นี่สําคัญมาก
สติควบคุมกิเลสทุกประเภทไดเปนอยางดี อยาใหเผลอสติ มีการงานใดๆ เรา
ทําการทํางานนี้สติติดอยูแ ลวกิเลสไมเกิด ทําการทํางานก็ได สติก็ดี สตินี่สําคัญ สติ
สพฺพตฺถ ปตฺถิยา ทานบอกวา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ไมมีเวนเลยที่วาจะไมมี
สติ ขอใหมีสติตั้งหนาประกอบความพากเพียร
การอบรมพระเวลานี้ผมไมคอยมีแลวแหละ งานมากตอมาก เราก็แกไปเรื่อยๆ
แมแตเดินจะมาฉันจังหันนี้มันไมอยากมานะ ฝนเฉยๆ นะนี่ เดินจากกุฏิมาฉันจังหัน
อยาคิดวามันอยากมาอยากฉันนะ ไมนะ มันถอยกรูดๆ มันไมอยากมาไมอยากฉัน มัน
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ถอยขนาดนัน้ ละเดี๋ยวนี้ ธาตุขันธเวลามันไมเอาไหนไมเอาจริงๆ เวลายังหนุมยังนอยนี้
ขยับๆ ใบไมสดใบไมแหงมันนึกวาเปนผักไปหมดนั่นแหละ ใบไมสดใบไมแหงรวงหลน
ลงมามันนึกวาเปนผักไปจิ้มน้ําพริกทั้งนั้นแหละ แตเดี๋ยวนี้ โอย ไมนะ มันพลิก ถึงเวลา
ที่จะลงมาฉันนี้มันอืดอาดไมอยากลง คือไมอยากไมหิวเลย ไมตอ งการอะไรทั้งนั้นอยู
สบาย ไมอยากยุงอะไรกับอะไร ถึงเวลาแลวดีดผึงไปเลยนั่นเหมาะ มันยุงกับขันธทุก
วันนี้
พูดใหชัดเจนการปฏิบัติ รวมกองทุกขหรือกองสุขทั้งหลายเขามาอยูที่หัวใจ ใจ
เวลาชําระใหเรียบรอยหมดแลวเปนใจที่บริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวแลว ทีนี้มันถึงเห็นไดชัด
เรื่องของโลกของสงสารที่หมุนกันเปนฟนเปนไฟนี้ เพราะอํานาจของกิเลสทั้งนั้น กิเลส
มันตัวสําคัญ โลกมองไมเห็นและไมมองนะ มีธรรมะพระพุทธเจาอยางเดียว พุทธ
ศาสนาเปนศาสนาชั้นเอก สอนโลกอยางแมนยําๆ แตไมมีใครสนใจ ถาเปนศาสนาของ
กิเลสแลวเอาวันยังค่ําคืนยังรุง ตายก็ตาย คอขาดขาดไปเลย เพราะความสมัครใจกับ
กิเลส เรื่องอรรถเรื่องธรรมมันไมอยากเลนไมอยากสนใจปฏิบัติ ทานทั้งหลายเอาไป
พิจารณา
พระนักภาวนาเอาใหจริงใหจังนะ มรรคผลนิพพานอยูที่ไหน อยูกับตัวของทาน
ผูภาวนา มีสติติดแนบ ใครมีธรรมบทใดที่ฝก หัดเบื้องตน หรือใชวิปสสนาหรือปญญาก็
ดี สติตองติดแนบๆ ถึงขั้นปญญาแลว สติกับปญญาไปดวยกันๆ สอนทุกทานนี่เราสอน
อยางแมนยํา เพราะเราผานมาหมดแลว ที่นํามาสอนนี้สอนอยางแมนยําไมสงสัย เรา
ผานมาหมดแลว ขอใหนํานี้ไปประพฤติปฏิบตั ิจะไมผิดไมพลาด เอาละใหพร
หลังจังหัน
เรียนวิชาธรรมกับวิชาโลกนี้ตางกันในแงปฏิบัติ ถาเรียนธรรมดานี้วิชาธรรมกับ
วิชาโลกก็เหมือนกัน คือเรียนเพื่อความจําๆ เรียนวิชาธรรมก็เพื่อความจํา วิชาโลกก็
เพื่อความจํา ทีนี้จําแลวเอาไปเปนโลกไปเลย คือเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ ตั้งขึ้นวาชั้นนั้นชั้น
นี้ สุดทายก็มาติดความสําคัญวาตนไดชั้นนั้นชั้นนี้ ไปไมรอด ติดอยูตรงนี้เอง ตองเอา
ภาคปฏิบัติเขาทําลาย ภาคปฏิบัตินี่เรียนมาๆ ทานสอนวายังไง ทานสอนเพื่อจะแกจะ
ปลดจะเบิกทางทั้งนั้น ทานสอนเขามาใหเบิกทางที่เราติดอยู กิเลสมันปดตันเอาไว
ธรรมะทานสอนทานเบิกทางให เรานํามาปฏิบัติก็เบิกทางๆ กวางออกๆ
ธรรมดาเรียนธรรมกับเรียนโลกไมผิดกัน ถาเรียนเพื่อความจําไมเกิดประโยชน
ตองเรียนเพื่อการปฏิบัติ...เปน ทางโลกเขาเรียนไปปฏิบัติตามหลักวิชาที่เรียนมาก็เปน
ประโยชน เรียนธรรมเรียนแลวปฏิบัติตามหลักธรรม ยิ่งเปนประโยชนอันใหญหลวง
เราเรียนเฉยๆ เรียนโลกกับเรียนธรรมไมผิดกัน จําไดๆ เชนอยางสอบไดชั้นนั้นชั้นนี้
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ตรี โท เอก มหาเปรียญ ๓ ประโยคถึง ๙ ประโยค ก็เปนความจําทั้งหมดไมไดเปน
ความจริง ซึ่งเปนสมบัติของตนโดยแทเลย ความจริงเปนยังไง เรียนแลวปฏิบัติ ปฏิบัติ
ไดมากนอย รูเห็นขึ้นมาเทาไร รูเห็นขึ้นมาแลวนั้นละเปนสมบัติของตนพรอมไปเลยๆ
ภาคปฏิบัติจึงเปนภาคขวนขวายหาสมบัติเขาสูความเปนของตัว ใครไมปฏิบัติ
ธรรมะพระพุทธเจาก็ไมเห็นมีความหมายอะไร คือเรียนไปเฉยๆ ไมไดมาปฏิบัติก็ไดแต
ความจํา ความจําไมใชสมบัติของตัวเอง ภาคปฏิบัติตางหากเปนสมบัติของตัวเอง เชน
ทานสอนใหทําความสงบใจ สมถะ วิปสสนา หรือสมถะ สมาธิ วิปสสนา วิชชา วิมุตติ
หลุดพน นี่เปนแถวแนวของธรรมที่สอน เบิกกวางออกๆ จนกระทั่งพนทุกข ถาดําเนิน
ตามนั้นแลวออกไดๆ ถาไมดาํ เนินตามนั้นเรียนก็มีแตความจํา ไมเกิดประโยชน
สุดทายก็เปนหนอนแทะกระดาษ ไมวาทานวาเราเหมือนกัน
ที่เราพูดอยางนี้ก็มีผูคัดคานมาเหมือนกัน เขาติดอันนั้น สวนเราติดอะไรก็ไมรู
แหละ เราเทศนไปถึงขั้นหนอนแทะกระดาษ เขาบอกวาคํานี้ไมนาพูด ทางนีต้ อบปบเลย
มันนาพูดตั้งแตยังไมพดู นั่นเห็นไหมละตอบกัน เปนอยางนั้น ก็มันเปนอยางนั้นจริงๆ
เรียนเฉยๆ เรียนในกระดาษก็เปนหนอนแทะกระดาษ เรียนในใบลานก็เปนหนอนแทะ
แตใบลานไป เรียนเพื่อปฏิบัติแทะเขามาแหละ...กิเลส แทะกิเลสอยูในหัวใจออกๆ นี่
เรียนเพื่อปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ผลของงานก็ปรากฏขึ้นโดยลําดับๆ ทานเรียกวา
ปฏิเวธ ความรูแจงไปโดยลําดับในผลงานของตน
นี่เอาจริงๆ จึงพูดไดเต็มปากตามที่ปฏิบัติมา ไดรูเห็นอยางไรๆ ไมสะทก
สะทาน เพราะมันรูจริงๆ เห็นจริงๆ ไมตองหาใครมาเปนพยาน สนฺทิฏฐิโก เปนขั้นๆ
โดยลําดับ จนกระทั่ง สนฺทิฏฐิโก ขัน้ สุดทายกิเลสพังหมดเปน สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอด
เลย นี่ละพระพุทธเจามอบ สนฺทิฏฐิโก ให เพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันตที่ตรัสรูธรรม
แลวจึงไมไปทูลถามพระพุทธเจาแมพระองคเดียว ตรัสรูผางขึ้นมานี้ สนฺทิฏฐิโก ขัน้
สุดทายแลวเปน สรณํ คจฺฉามิของตัวเอง แลวก็เปน สรณํ คจฺฉามิ ของโลกไดเลย
ตราบใดถาโลกไมมธี รรมเขาแทรกสิงใจเลย โลกจะเดือดรอนอยางนี้ตลอดไป
ทานทั้งหลายใหฟงทั่วประเทศไทยเปนลูกชาวพุทธ
เวลานี้มันเปนบาอยูกับโลกกับ
สงสาร เที่ยวเอาฟนเอาไฟเผาตัวเอง ไมมีความเข็ดหลาบอิ่มพอเลยก็คือกิเลสเผาหัวใจ
สัตวโลก ใหดีดใหดิ้น ไมเอาธรรมเขาไปชะลางใหเปนน้ําดับไฟบางเลย หาความเย็น
ไมไดนะ
ศาสนาพระพุทธเจาเปนของเลนเมื่อไร เปนศาสนาของผูสิ้นกิเลส พวกเรามัน
พวกคลังกิเลสจะไปแขงพระพุทธเจาไดยังไง คลังกิเลสก็พวกหูหนวกตาบอด ไปทีไ่ หน
ชนดะไปเลยๆ พระพุทธเจา โลกวิทู รูแจงชัดไปหมด ไมมีอะไรมาขัดของพระทัยไดเลย
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ธรรมอันนั้นละเอามาสอนโลก แตโลกมันใชวิชาหูหนวกตาบอดเขาชนศาสนธรรมของ
พระพุทธเจา จึงเกิดความเดือดรอนทุกหยอมหญา ใครมีความสุขที่ไหน ที่ตางคนตาง
ดิ้นกันทั่วโลกดินแดน มีแตฟนแตไฟเผากัน แลวโผลขึ้นมาตื่นเงากันวาเมืองนั้นเจริญ
เมืองนี้เจริญ มันเจริญที่ไหนเจริญอะไรหัวใจเปนไฟ นั่น เอาตรงนั้นซิ หาความจริงตอง
หาอยางนั้น
ตนไมภูเขาเปนตนไมภูเขา ไฟเขาก็ไมรูวาเขาเปนไฟเขารอน คนที่เขาไปสัมผัส
ไฟตางหากรอน ใหปรับปรุงแกไขตัวนี้ซิ ที่จะสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดใหเปนคุณเปน
ประโยชน อยาใหเปนโทษแกตัวเอง อยางนั้นนะการปฏิบัติธรรม ตองรูจักวิธีแกไข
ดัดแปลง เอามันตั้งแตลมลุกคลุกคลาน นี่ก็พูดใหฟงแลว ลมลุกคลุกคลานน้ําตารวง
บนภูเขา เคียดแคนใหกิเลสนี้ดีนะ นั่นละเราไดเปนคติเครื่องเตือนใจมาตั้งแตไปน้ําตา
รวงบนภูเขา สูกิเลสไมได สติไมมี ตัง้ พับลมทันทีเลย
เวลากระแสกิเลสรุนแรง เอาขนาดนั้นละ พยายามตั้งพับ ตั้งพับลมพรอมๆ ไม
มีที่จะอยูไ ดเลย โถ ขนาดนี้เชียวเหรอ น้ําตารวงเราไมลืมนะ อันไมลืมนี่ละเคียดแคนให
กิเลสในหัวใจเจาของนี้ไดเคียดแคนสุดหัวใจ ทีนี้ก็ไปเทียบละที่นี่เวลามันไดผลขึ้นมา
จากการเคียดแคนตัวเองเปนธรรมทั้งนั้น ไดผลขึน้ มาเรื่อยๆ ก็คิด คนเราไปเคียดแคน
กับสัตวหรือบุคคลใดก็ตามเปนกิเลส เปนบาปเปนกรรมทั้งนั้น แตการมาเคียดแคนแก
กิเลสซึ่งเปนภัยแกตัวเองนี้เปนธรรม นั่น เอาอันนี้ละเขามาหมุนตัวเอง เคียดแคนให
กิเลสภายในตัวเอง มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละยังไงกูก็ไมถอย ยังไงมึงตองพังวัน
หนึ่ง ซัดกันกับมัน เคียดแคนถึงใจ เคียดแคนใหกิเลสเปนธรรมนะ เคียดแคนใหคนอื่น
สัตวอื่นเปนกิเลสทั้งนั้น ถาเคียดแคนใหกิเลสภายในหัวใจเจาของเปนธรรม นี่เคียด
แคนสุดหัวใจ
โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่นเรา ซัดกันเรื่อยๆ ไมหยุดไมถอย เอาจน
จิตใจเบิกกวางๆ จนถึงขั้นวา เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ มัน
เงียบหมดเลย กิเลสตัวใดไมดดี ไมดนิ้ เงียบหมด สวางจาอยูในหัวใจ หือ นี่มันไมใช
เปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ แตยังไมไดสําคัญนะ วาเฉยๆ ตอนที่มันวาง
กิเลสไมแสดงตัวตอสู เดีย๋ วโผลขึ้นมาก็ซัดกันเลยๆ ไมหยุดไมถอย สุดทายฟาดเสียจน
อรหันตนอยอรหันตใหญเลยไมถาม นั่นเห็นไหมละ นี่ละความเคียดแคนใหกิเลส
ภายในตัวเองเปนธรรม เคียดแคนหนักเทาไรความเพียรยิ่งหนัก มุมานะหนัก ใหถอย
ไมมีเลย เคียดแคนใหคนอื่นก็พยายามสั่งสมบาปกรรมเขา เคียดแคนใหตัวเอง
พยายามสั่งสมอรรถธรรมเขาแกไขตัวเอง
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ใหพากันเคียดแคนใหตัวเองนะ ความขี้เกียจขี้คราน ตื่นขึ้นมา หือ วันนี้นอน
ตั้งแตหัวค่ําจนกระทั่งปานนี้ เคียดแคนใหมัน วันหลังกูจะไมนอน ใหวาอยางนี้เขาใจ
ไหมละ จากนี้ถามันไมพอใหออกไปหนาประตูวัด ไปนั้นเขาเขียนไววากูจะฟองทานเปา
มันมาเที่ยวปวนเปยน ทีนี้เราเปลี่ยนแปลงปบ กูจะฟองทานเปา จิตมันเพนพานนอนไม
หลับ กิเลสกวน กูจะเอาใหมันหมอบราบ แกกิเลส ฟองทานเปาแกแบบนี้ เขียนนั้นเปน
คติทั้งนั้น เราไปเห็นอยูทายรถเขาก็เคยพูดแลว ไปจังหวัดชัยภูมิ เขาติดทายรถไว เขา
เขียนสนุกของเขานั่นแหละ เราก็เปนนิสัยตลกดวย พอเห็นเขา เขาทานะ กูจะฟองทาน
เปา เราก็จับอันนั้นมาใสหนาวัด เพิ่มคําของเราในนามของวัดไปวา ตนฉบับเขาวา กูจะ
ฟองทานเปา สํานวนของเราเกี่ยวกับเรื่องวัดวา มันมาเที่ยวเพนพาน แกกันตรงนี้
อันนี้ก็แกซิ ฟองทานเปาเรื่อย พวกขี้เกียจขี้คราน ฟองทานเปา มันขี้เกียจขี้
คราน กินแลวนอนไมตื่น กูจะฟองทานเปา ดูซิเราเขียนมีคตินะ เราคิดหมดแลวในหัว
ใสจ ไมไดเขียนดวยความคึกความคะนองลวนๆ เหมือนโลก กิริยาเปนความคึกความ
คะนอง แตอันหนึ่งเปนกิริยาของธรรมแทรกๆ อยูในนั้น จะทําใหมันเปนโลกก็ไมเปน
จิตดวงนี้นะ พูดชัดๆ อยางนี้ละ แตกิริยาที่จะทําใหเปนตลกเหมือนโลกเปนไดไมสงสัย
โลกเปนสมมุติอันนี้ก็เปนสมมุติมันออกรับกันไดทั้งนั้น อยางกูจะฟองทานเปา มันมา
เที่ยวเพนพาน คือมันมายุงในวัดนี้ ก็บอกวามาเที่ยวเพนพาน ทานเปาไมทราบอยูไหน
ละ แตไปฟองทานเปา พวกนี้มันมาเที่ยวเพนพาน
สอนใหเปนคติเครื่องเตือนใจ เขาเขียนทางโนน ก็เอาทางโนนมาติดที่นี่ กูจะ
ฟองทานเปา เราเอาฉบับเขามา กูจะฟองทานเปา ฉบับของเราก็วา มันมาเที่ยว
เพนพาน ใสเขาไป ใหพากันคิดซิ จะไดฟองทานเปาเรื่อยนะพวกนี้ กิเลสเที่ยวเพนพาน
ลงมันไดกลอมแลวนอนแตหัวค่ําจนกระทั่งสวางก็ไมตื่น นี่ควรจะฟองทานเปาหรือยัง
พิจารณาซิ กูจะฟองทานเปาใหเอาพระมากุสลา มันจะตื่นหรือเปลาก็ไมรู พระกุสลาจน
เลิกไปแลวมันยังไมตื่นก็สุดวิสัย เขาใจ อยามานิมนตพระวัดนี้ไมไดนะ กูจะฟองทาน
เปา แลวก็ไปนิมนตพระมากุสลามันนอนไมตื่น กิเลสกลอมมัน
โธ กิเลสเปนของงายเมือ่ ไร เวลามันไดกลอมกระดิกไมไดนะ อํานาจของกิเลสนี้
จมๆ ตลอด ดึงลงๆ อํานาจของธรรม เราพยายามไมหยุดไมถอย พลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม เดี๋ยวก็ฟนขึ้นมาไดๆ พอธรรมมีอํานาจแลวเอาละนะ
ความรูอันนี้เราก็ไมเคยคิด มันมาเปนในหัวใจเราเราถึงไดรู วากิเลสทํางานบนหัวใจ
สัตวโลกโดยอัตโนมัติ ไมวาหัวใจใดกิเลสจะทํางานของมัน ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัส
สัมพันธอะไรกิเลสจะออกกอนๆ ธรรมไมมีจะออก นี้เปนหลักธรรมชาติของสัตวโลก
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ทีนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมจนธรรมมีกําลังแกกลาแลว ทีนี้สัมผัสอะไรที่นี่นะ สัมผัสอะไร
เปนธรรมหมด แกกิเลสฆากิเลสทั้งนั้น มันถึงรูไดนะ
คือกิเลสนี้ทํางานบนหัวใจสัตวโลกโดยอัตโนมัติของมัน ทีนพี้ อธรรมมีกาํ ลังขึ้น
แลวรับกันปบ ธรรมก็มีกําลังสามารถที่จะแกกิเลสโดยอัตโนมัติ จนกิเลสขาดสะบั้นไป
จากหัวใจไดเชนเดียวกัน นั่น มันก็ขึ้นมาจากนี้ละ ถึงขั้นนี้แลวมันไมถอย ถึงขั้นฆากิเลส
ไมถอย อยูท ี่ไหนไมถอย กลางคืนนอนไมหลับ กลางวันยังจะไมหลับอีก มันหมุนของ
มันตามฆากิเลส ถึงขั้นมันฆามันฆาจริงๆ ฆาโดยอัตโนมัติ ฆาดวยความดูดดื่ม ประหนึ่ง
วานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ ตลอดเวลา เอาจนกระทั่งกิเลสพัง ทีนหี้ มด ภาระทุกอยางหมด
ในโลกสมมุตินี้ไมมีเลย มีกิเลสตัวเดียวเปนตัวยุงกวนที่สุดอยูใ นหัวใจ พอกิเลสขาดแลว
ไมมีอะไรยุงกวน
กิเลสเปนตัวสําคัญ พาโลกใหเกิดแกเจ็บตายกองกันอยูนี้ก็คือกิเลส พอฟาดตัว
นี้ลงไปแลวไมตายกองกัน ขาดสะบั้นลงไปแลวดีดผึงเลย เรียกวาตัดปาชาแลว อยมนฺติ
มา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอไปนี้เราจะไมมาเกิดอีก
มันก็รูอยูในใจ คือมันขาดไปคนละฝง แลว ฝงวัฏวนพาสัตวใหหมุนเวียน กับฝงวิวัฏฏะ
พระนิพพาน เปนคนละฝงแลว มันก็รูชัดๆ ภายในใจของเรา ใหพากันปฏิบัติ
ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ นะ อยาเขาใจวาเปนธรรมะครึ ลาสมัย กิเลส
เวลามันเสกสรรปนยอตัวขึ้นมานี้มันทันสมัยล้ําสมัยล้ํายุคทั้งนั้น จนเจาของจะตายมันยัง
ล้ํายุคล้ําสมัยไปเรื่อยกิเลส ธรรมเลยตายไมมีเหลือ ตายทิ้งเปลาๆ นะ ตั้งแตวันเกิด
มาถึงวันนี้เปนยังไง เราไดสาระอะไรบาง ทดสอบดูตัวเองบางหรือเปลา ไดทําความชั่ว
ชาลามกและความดีงามอะไรบาง ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ทดสอบดู บวก
ลบคูณหารดู
อะไรที่บกพรองในสวนดีทั้งหลายใหแกไขใหเปนสวนดีเพิ่มเขาๆ
จนกระทั่งหาที่ตําหนิไมได
จิตนี้เมื่อถึงขัน้ เต็มภูมิแลวไมมีที่ตําหนิ โลกอันนี้สูญเปลาไปหมด ทานวา สฺุญ
โต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดูกอ น โมฆราช เธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ
พิจารณาโลกเปนของสูญเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิ ความถือวาเขาวาเราอันเปนกางขวาง
คอนั้นออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราชเสียได พญามัจจุราชจะตามไมทนั ผูท ี่
พิจารณาโลกเปนของสูญเปลาอยูอยางนี้ แลวเวลาพิจารณาเปนอยางพระโมฆราชแลว ก็
เปนพระโมฆราชทุกองค บรรดาพระอรหันตเปนพระโมฆราชทุกองค ทานยกพระโมฆ
ราช องคเดียว พอขึ้นมาแลวเปนแบบเดียวกันหมดนั่นแหละ ตั้งใจปฏิบัติ
มีกิเลสเทานั้นกวนใจ กิเลสหมดไปแลวไมมีอะไรกวน โลกอันนี้จึงวาสูญเปลา
วางเปลา ที่ไมวางก็คือกิเลสเปนกางขวางคอ กิเลสมันขวางตลอดเวลาภายในหัวใจ ดิน
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ฟาอากาศจะโลงขนาดไหนก็ตาม แจมใสขนาดไหนก็ตาม กิเลสมันมืดบอดของมัน มัน
เปนหอกเปนหลาวทิ่มแทงหัวใจตลอด ถอดอันนี้ออกไปแลวไมมี วางไปหมดเลย ทาน
วา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โลกวางวางตรงนี้นะ ไมไดวางที่ไหน เอาละวันนี้พูดเพียง
เทานั้นละพอ ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

