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ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรมเป็ นความจริ ง เป็ นความจริ งที่เราแสวงหา
แต่ความจริ งตามโลกเป็ นความจริ งตามสมมุติ มันเป็ นสาธารณะ คาว่า “สาธารณะ” ทุกคนมีสิทธิ
เสรี ภาพที่จะขวนขวาย
แต่ถา้ เป็ นความจริ ง ความจริ งในใจของเรานะ ดูทางโลกเขา เวลาชีววิทยา เขาศึกษาข้อมูล
แมลงวัน แมลงวันเขาก็ศึกษาถึงข้อมูลของมันว่าความเป็ นอยูข่ องมันเป็ นอย่างไร มันวางไข่ มัน
เป็ นหนอน ถึงเวลาแล้วมันเป็ นพาหะนาโรค
นักชีววิทยาเขาศึกษาถึงแมลงผึ้ง แมลงผึ้งมันตอมแต่เกสรดอกไม้ มันทามา เวลาเขาอาศัย
ธรรมชาติ อาศัยธรรมชาติเป็ นสิ่ งที่ทาอาหารในสมัยโบราณ ถ้าน้ าตาล เขาใช้น้ าผึ้ง แต่น้ าตาลมัน
เพิง่ มามีสมัยอุตสาหกรรมที่มนั เจริ ญเท่านั้น นี่นกั ชีววิทยาเขาพิจารณาของเขา เขาวิเคราะห์วจิ ยั
ของเขา วิเคราะห์วจิ ยั ในทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นความน่าเชื่อถือของเรา ถ้าความ
น่าเชื่อถือของเรา เราเชื่อแล้วเราใช้ชีวติ เพื่อความหลีกเร้นกับความเป็ นโรคภัยไข้เจ็บ นี้เป็ นทาง
วิทยาศาสตร์
แต่สัจธรรม สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ เวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าวิเคราะห์วจิ ยั ในหัวใจของตน เห็นไหม ในหัวใจของตน ถ้าพญามาร กิเลส
ตัณหาความทะยานอยากมันทาให้คนเหลวใหล มันทาให้คนได้รับความเดือดร้อน แต่ถา้ มันเป็ น
ธรรมะๆ ธรรมะมันมาจากไหน ศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศึกษามา ศึกษา
มาแล้วมันได้ประโยชน์อะไร มันได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ทางโลกนี่ไง
ทางโลก ประเพณีวฒั นธรรม กตัญญูกตเวทีเป็ นเครื่ องหมายของคนดี ถ้าคนดีเขามี
เครื่ องหมายของเขา เขามีการกระทาของเขา ว่าความดีมนั เป็ นแบบนั้น ถ้าความดีเป็ นแบบนั้น นี่
ความดีแบบโลกๆ ที่วา่ จริ งตามสมมุติๆ แต่ถา้ เป็ นความจริ งๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเขาศึกษาข้อมูลของเขา เขาพยายามค้นคว้า ทาวิจยั ของเขา การ
วิจยั ของเขาเป็ นการวิจยั เป็ นสิ่ งที่น่าเชื่อถือ เราก็เชื่อถือๆ แต่เราเชื่อถือแล้ว ธรรมะขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็วเิ คราะห์วจิ ยั ในใจขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน เวลามันเกิดขึ้น เวลาทางวิทยาศาสตร์เขาวิจยั กันเรื่ องยา
รักษาโรค เวลายารักษาโรคขึ้นมา เขาต้องทดสอบของเขา ทดสอบขึ้นมาแล้วมันมีคุณภาพ
หรื อไม่มีคุณภาพ
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นผู้ที่
ศึกษาค้นคว้ามาเอง บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ สิ่งที่เป็ นมรรค อาส
วักขยญาณ ญาณหยัง่ วิถีในหัวใจที่เข้าไปชาระกิเลสในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทาวิจยั ออกมาแล้วไง นี่ธรรมวิทยา เป็ นวิทยาศาสตร์ทาง
พระพุทธศาสนา
ถ้าการกระทามันกระทา มันก็จะเกิดขึ้นมากับเราไง ที่เรามาวัดมาวากัน เรามาสร้างบุญ
กุศลของเรา บุญกุศลก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางแนวทางในการเข้าไปหาสัจ
ธรรมอันนั้นไง ถ้าเข้าไปหาสัจธรรมอันนั้น มันละเอียดลึกซึ้ งๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแล้ว “จะสอนใครได้หนอ จะสอนใครได้หนอ”
คาว่า “จะสอนใครได้หนอ” มันบอกโดยให้เขาเข้าใจเองมันเป็ นไปไม่ได้ แต่ปูพ้นื ฐาน
ของคนมาให้มีหลักการขึ้นมาได้ เช่น ให้การเสี ยสละทาน ให้เสียสละความดีงาม ความเป็ น
ประโยชน์กบั โลก
ความเป็ นประโยชน์กบั โลก
ทุกคนต้องการความดีท้ งั นั้นน่ะ
คนเราเกิดมาโดย
สัญชาตญาณ ปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ท้ งั นั้นน่ะ แต่ตวั เองไม่เข้าใจว่าสิ่ งใดเป็ น
ความสุข ความทุกข์ที่แท้จริ งไง แสวงหา ตะครุ บเอาๆ ก็ตะครุ บเอาได้แต่ความว่างเปล่าไง ความ
ว่างเปล่าคือมันไม่มีสิ่งใดเป็ นแก่นสารไง เวลาจะเป็ นแก่นสาร แก่นสารก็เป็ นอย่างนี้
เวลาเขาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาบอกว่า อารมณ์ความรู้สึก
เชื่อถือไม่ได้ อารมณ์ความรู้สึกเชื่อถือไม่ได้
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ก็อารมณ์ความรู้สึกอันนั้นน่ะ ถ้าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกอันนั้นมันจะย้อนเข้าไปสู่ใจได้
อย่างไร เวลามันจะย้อนเข้าไปสู่ใจ ใจมันต้องมีสิ่งพาดพิง สิ่ งที่เป็ นนามธรรมมันสิ่ งพาดพิงมันถึง
แสดงตัวของมัน เวลามีสิ่งใดกระทบขึ้นมาแล้วมันก็แสดงตัวของมัน เวลามีความทุกข์ความยาก
โอดโอยขึ้นมาๆ แล้วโอดโอยขึ้นมา เวลามันเจือจางไป แล้วมันเหลืออะไรล่ะ เหลืออะไรตกค้าง
อยูใ่ นหัวใจน่ะ ก็เหลือแต่ความจาไง สิ่ งที่มนั เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปไง นี่มนั เกิดดับ เกิดดับใน
หัวใจใช่ไหม
แล้วถ้าคุณงามความดี คุณงามความดีมนั มาจากไหน คุณงามความดี คุณงามความดีก็
ความดีมาจากเรานี่ไง ด้วยการเสี ยสละ ด้วยการกระทาของเรา มันมีอานาจวาสนาบารมีข้ ึนมา ถ้า
มันมีอานาจวาสนาบารมีข้ ึนมา มันเห็นดีเห็นงามได้ มันมีสามัญสานึกได้
คนเราถ้ามีความสานึก มันขาดความสานึก ขาดตัวตนของเรานี่ไง เชื่อเขาไปหมด ไปตาม
กระแสทั้งนั้น เวลาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นไหม กระต่ายตื่นตูมๆ เวลา
ต้นตาลมันตกใส่ ใบตาลน่ะ “ฟ้าผ่า ฟ้าผ่า” วิง่ ไปๆ จนผูม้ ีสติ “ให้หยุดก่อน ฟ้ามันผ่า มันผ่าที่
ไหน พาไปดูซิ” ไอ้กระต่ายก็ตอ้ งพากลับไปดูที่ตน้ เหตุ โอ้โฮ! ลูกตาลมันตกลงมาโดนใบตาล นี่
มันโดดไปเลย “ฟ้าผ่า ฟ้าผ่า”
นี่ก็เหมือนกัน ถ้ามีสามัญสานึก คนเรามันมีสิ่งใด ผลประโยชน์ ทุกคนก็อยากได้ท้ งั นั้น
น่ะ แต่ความอยากได้ของเราอยากได้ดว้ ยความสุจริ ตนะ เราทาหน้าที่การงานของเรา เราทา
ประโยชน์กบั เรา นี่พดู ถึงทางโลกนะ ปัจจัยเครื่ องอาศัยมันเป็ นโดยธรรมชาติ โดยธรรมชาติ
สิ่ งมีชีวติ ต้องมีปัจจัยเครื่ องอาศัย ถ้าไม่มีปัจจัยเครื่ องอาศัย ชีวติ ดารงได้อย่างไร แล้วชีวติ ที่ดารง
ไว้ ดารงไว้เพื่อทาไม ดารงไว้เพื่อค้นคว้าหาสัจจะความจริ ง ถ้ามันเป็ นผูม้ ีปัญญานะ แล้วที่เขา
ดารงไว้ ดารงไว้ทาไม เวลาคนเกษียณแล้วอยูบ่ า้ นหงอยเหงา ชีวติ มันคืออะไร แล้วมันจะทา
อะไรต่อไป มันมีอะไรเป็ นแก่นสาร
หัวใจไง หัวใจน่ะ ความรู้สึกอันนั้นเป็ นแก่นสาร แล้วแก่นสารทาอย่างไรล่ะ
หายใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโธ เราจะเข้าไปหามันไง อยากได้เสื อต้องเข้าถ้าเสื อ
อยากได้คุณธรรมต้องเข้าถึงหัวใจของเรา แล้วเข้าถึงหัวใจของเรามันเข้าได้ยากมาก เข้าได้ยาก
มากเพราะอะไร เพราะธรรมชาติของมันส่งออก เห็นไหม ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าใช้คาว่า “ทวนกระแส”
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ทวนกระแส ความรู้สึกนึกคิดทวนกระแสกลับเข้ามาในใจไง เวลาพุทโธๆ มันย้อนกลับ
เข้าไปสู่ใจของเรา ถ้าย้อนกลับไปสู่ใจของเรา นัน่ แหละต้นเหตุ ต้นเหตุอนั นี้สาคัญ นี่ไง องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิจยั มาแล้ว
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทามาประสบ
ความสาเร็จแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิ ครู บาอาจารย์ของเรา
ท่านก็มีสติมีปัญญาทั้งนั้นน่ะ แล้วคนเรามีอานาจวาสนาขึ้นมามันไม่เชื่อใครง่ายๆ หรอก
เวลาหลวงตาท่านพูดไง เวลาไปหาหลวงปู่ มัน่ คนที่จะไปหาหลวงปู่ มัน่ คนที่จะค้นหา
ความจริ งมันต้องมีอานาจวาสนาบารมี นะ มันต้องมีทิฏฐิมานะสูง ว่าอย่างนั้นเลย สุดท้ายแล้วไป
เจอเหตุเจอผล เจอความจริ งอันนั้นน่ะ มันยอมความจริ ง เพราะเราก็อยากแสวงหา แต่เราแสวงหา
ด้วยตัวเราเองไม่ได้ เราพยายามขวนขวายของเรา ขวนขวายได้มากน้อยขนาดไหน ถ้าจะหาผูท้ ี่
แนะนาสั่งสอน แล้วเราจะไว้ใจใครได้ มันเชื่อใจใครได้ เวลาเชื่อใจใครได้ ถ้ามันเป็ นความจริ ง
ความจริ งอย่างนั้นนะ
นี่ไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลารื้ อค้นมาในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า เล็งญาณๆ นะ เวลาจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ เล็งญาณว่าคนที่มีอานาจวาสนาที่สามารถพูดแล้ว
เข้าใจได้ แล้วอายุเขาสั้น เขาไม่มีโอกาส เอาคนนั้นก่อนๆ ไม่มีเวลาเลยล่ะ ไม่มีเวลา พระชนม์ชีพ
สั้นเกินไปที่จะทาประโยชน์ให้มากมายขนาดนี้ไง แต่เวลาทาไปแล้ว ดูสิ เวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจะปริ นิพพาน พระอานนท์เป็ นพระโสดาบันแล้วนะ คร่ าครวญ คร่ าครวญเลย
เราก็ยงั ต้องการอาจารย์อยู่ ยังต้องการคนช่วยเหลืออยู่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะ
ปริ นิพพานไปแล้ว
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเวลาของท่าน นี่ทาวิจยั ในใจขององสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทามาเรี ยบร้อยแล้ว ธรรมและวินยั จะเป็ นศาสดาของเธอต่อไป เธอไม่ตอ้ งคร่ า
ครวญไป เพราะเธอได้ทาคุณงามความดีไว้มาก
คาว่า “ทาคุณงามความดี” นี่ไง เวลาเราจะบอกให้คนนี้รู้โดยบอกเขาให้เขาเข้าใจๆ ด้วย
ความปรารถนาดี เราก็เผยแผ่ธรรมๆ เอาอะไรไปเผยแผ่ เอากิเลสใช่ไหม เอาความเห็นของตนใช่
ไหม แล้วความจริ ง เผยแผ่ธรรม เผยแผ่ธรรมเป็ นอย่างไร
นี่ไง บอกว่าเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานนท์ เธอทาคุณงามความดีไว้มาก
แม้แต่อนาคตกาลมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศรี อริ ยเมตไตรยไป ผูท้ ี่จะมาอุปัฏฐาก
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปก็จะไม่ได้ทาหน้าที่เหนือพระอานนท์ไปได้ ไม่มีใคร
เหนือเลย ฉะนั้น เธอทาคุณงามความดีไว้มาก อีก ๓ เดือนข้างหน้าเขาจะมีสังคายนา เธอจะได้
เป็ นพระอรหันต์ในวันนั้น นี่ อานาจวาสนา อานาจวาสนาที่ได้สร้างสม เธอทาคุณงามความดีไว้
มาก คุณงามความดีน้ นั มันเป็ นอานาจวาสนาของเธอ มันเป็ นบารมีของเธอ ต่อไปข้างหน้าเธอจะ
ได้เป็ นพระอรหันต์
เวลาพระอานนท์เป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมา เวลาไปที่ไหน เวลาประชาชนเห็นพระอานนท์
ร้องไห้ ร้องไห้ เพราะแต่เดิมถ้าเห็นพระอานนท์ก็ตอ้ งเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่
พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว เห็นพระอานนท์แล้วระลึกถึงองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่เห็นตัวตนไง แต่กไ็ ด้ธรรมและวินยั เป็ นที่ชโลมในหัวใจไง มันไม่
เห็น เห็นไหม แต่ถา้ มันเคยเห็นพระอานนท์ที่ไหนก็ตอ้ งเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่
นัน่ เวลาเห็นพระอานนท์เขาก็ระลึกถึงๆ ไง นี่เวลาทางโลกความผูกพันมันเป็ นอย่างนั้นน่ะ
ความอาลัยอาวรณ์ สิ่ งที่อาลัยอาวรณ์ ความผูกพัน ความดี มันก็อาลัยอาวรณ์ท้ งั นั้นน่ะ
มันเป็ นสิ่ งที่เราระลึกถึงกันนะ แต่มนั ก็มีผลถึงความเจ็บช้ าน้ าใจ เวลาเจ็บปวดขึ้นมา เจ็บปวด
ขึ้นมาเราก็ตอ้ งรักษา
นี่ไง พยาธิ วทิ ยาเขาศึกษา แมลงวันมันดารงชี พอย่างไร มันดารงชีพเพราะอะไร เขาศึกษา
แล้วด้วยเหตุดว้ ยผลของเขา แล้วมันมีเชื้อโรคอะไร มันเป็ นพาหะนาโรคมา เห็นไหม แมลงผึ้ง
แมลงผึ้งมันดารงชีพของมันอย่างไร แล้วมันเป็ นประโยชน์กบั ใครไหม มันผสมเกสร มันทาให้
เรามีอาหาร มันทาอะไร แมลงผึ้งมันมีประโยชน์ มันมีคุณน่ะ สิ่ งต่างๆ สิ่ งที่เป็ นประโยชน์ก็เป็ น
ประโยชน์
นี่ก็เหมือนกัน ในใจของเราๆ ไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาวิจยั ไว้หมดแล้ว
บอกไอ้นนั่ เป็ นกิเลสๆ ไอ้นนั่ เป็ นพิษเป็ นภัย ถ้าเป็ นพิษเป็ นภัย เป็ นพิษเป็ นภัยมันอยูท่ ี่ไหนล่ะ
เป็ นพิษเป็ นภัยไปขวนขวายมาจากข้างนอกหรื อ
เขาเรี ยกผลกระทบไง เวลากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ทาให้ใจฟูข้ ึนมา ไปกระทบสิ่ ง
ใดที่มนั ถูกใจมันก็พอใจ ไปกระทบสิ่ งใดที่มนั ผิดใจมันก็กีดขวาง นี่ไง สิ่ งที่มนั กระทบๆ แล้ว
ผลกระทบข้างในล่ะ
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นี่ไง เวลาพระโปฐิละไปศึกษาธรรมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ลูกศิษย์ลกู
หามหาศาลเลย ไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “โปฐิละใบลานเปล่ามาแล้วหรื อ โปฐิ
ละใบลานเปล่ามาแล้วหรื อ”
นี่ไง ศึกษามา ศึกษามาเปล่าๆ ศึกษามาเปล่าไง เวลาด้วยอานาจวาสนาบารมี หนีจากหมู่
ไปๆ ไปถึงวัด พระอรหันต์ท้ งั วัดเลย จนถึงสามเณรน้อย พระอรหันต์ท้ งั วัดเพราะอะไร เพราะเขา
ประพฤติปฏิบตั ิมา เวลาไปหาเขา เวลาลงใจแล้ว ปิ ดตา หู จมูก ลิน้ กาย เหลือไว้แต่หัวใจ จับเหี้ ย
ตัวนั้น เหี้ ยตัวนั้นน่ะ นี่เวลามันเป็ นความจริ ง ความจริ งในใจขึ้นมา เวลาที่สัจธรรมความจริ งมัน
เป็ นความจริ งอย่างนี้
นี่ไง ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา บริ ษทั บริ วาร ๕๐๐ นะ ธรรมะ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่องจาได้หมดเลย สอนคนอื่นได้ท้ งั นั้น สอนด้วยอะไร สอน
ด้วยธรรมและวินยั ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง แล้วตัวเองล่ะ ตัวเองล่ะ ตัวเองได้
อะไรขึ้นมา ถ้าตัวเองไม่ได้อะไรขึ้นมา เวลาศึกษา ปิ ดตา หู จมูก ลิ้น กาย เหลือหัวใจไว้ๆ ถ้าจับ
หัวใจได้
การประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาเขาต้องเอาใจปฏิบตั ิ
เวลาประพฤติปฏิบตั ิเขาต้องเอาใจ
วิเคราะห์วจิ ยั ในกิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของตน
แล้ววิเคราะห์วจิ ยั ด้วยอะไร
เครื่ องมือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หมดแล้ว มีสติสัมปชัญญะในการกระทานะ ถ้า
มีสติสัมปชัญญะในการกระทานั้นเป็ นความเพียร ถ้าขาดสติสัมปชัญญะนะ ไอ้ความเพียรนั้นสัก
แต่วา่ ทา สักแต่วา่ ทามันก็ไม่ดผ้ ลสิ่ งใดเลย เวลาว่าสักแต่วา่ ๆ
เวลาครู บาอาจารย์ของเราท่านเป็ นธรรมๆ
ท่านบอกว่าสักแต่วา่ มันเป็ นของมันโดย
ธรรมชาติของมัน ไอ้เราก็สักแต่วา่ นอนเป็ นขอนไม้อยูน่ นั่ น่ะ สักแต่วา่ เดี๋ยวไฟป่ ามามันเผาหมด
นะ ไฟป่ า ดูสิ เวลามัจจุราชมา มันเผาไม่เหลือ
แต่ถา้ มันเป็ นความจริ งๆ ขึ้นมา เราต้องมีสติปัญญาของเรา แก้ไขของเรา ทาของเราให้มนั
ขึ้นมา ให้มนั เป็ นความจริ งความจังขึ้นมา ถ้าความจริ งความจังขึ้นมา ธรรมวินยั ขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยูแ่ ล้ว เราทาได้หรื อไม่ได้ ถ้าเราทาได้ของเราก็เป็ นสมบัติของเราไง ถ้า
เป็ นสมบัติของเรา เป็ นสมบัติของเรา ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม มันเป็ นความสมควร
เหมาะสมพอดี
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แล้วถ้าเป็ นความเหมาะสมพอดีแล้ว มันจะไปยุง่ กับใคร ถ้ามันไปยุง่ กับเขา แสดงว่ามัน
ขาดแคลน แสดงว่าบกพร่ อง แสดงว่ายังไม่เชื่อมัน่ ในตนเอง แต่ถา้ เป็ นความจริ ง ความจริ งแล้ว
จบนะ ความเหมาะสม ความพอดี มันพอดี ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยูท่ ี่นี่ไง
ธรรมทั้งหลายเวลาชี้เข้ามา ชี้เข้ามาที่หัวใจของสัตว์โลก ไอ้เราศึกษาแล้ว เผยแผ่ธรรมๆ
ศึกษาแล้วย้อนกลับมาที่เรา ถ้ามันเป็ นจริ ง เป็ นจริ งขึ้นมา การเผยแผ่ที่ดีที่สุดคือการไม่
ต้องเผยแผ่ การเผยแผ่ที่ดีที่สุดคือดารงชีพ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาใครมาเห็น
โอ้โฮ! กิริยานั้นใช้ได้
สิ่ งที่เป็ นจริ ง เป็ นจริ งอันนั้น เวลาเผยแผ่เผยแผ่ เผยแผ่ถา้ มันเป็ นสัจจะเป็ นความจริ งมันก็
สมควร แต่ถา้ มันไม่สมควร มันเป็ นกิเลสตัณหาความทะยานอยากมันก็มีผลบวกและผลลบ
ทั้งนั้นน่ะ
แต่ถา้ เป็ นความจริ งๆ ต้องเอาหัวใจของเราให้ได้ก่อน เอาความจริ งขึ้นมาในใจอันนี้ให้ได้
ก่อน ถ้าความจริ งอันนี้ข้ ึนมาได้แล้วนะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านเผยแผ่ เวลาไป
เทศน์ได้ปัญจวัคคีย ์ ได้ยสะอีก ๕๔ สุดท้ายแล้วเป็ น ๖๐ องค์ ๖๑ องค์รวมทั้งองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
“ภิกษุท้ งั หลาย เธอทั้งหลายพ้นจากบ่วงที่เป็ นโลก”
บ่วงที่เป็ นโลกคือชื่อเสี ยง เกียรติศพั ท์เกียรติคุณ เครื่ องลาภสักการะต่างๆ บ่วงที่เป็ นโลก
บ่วงที่เป็ นทิพย์ ทิพย์สมบัติท้ งั หลาย
“เธอพ้นจากบ่วงที่เป็ นโลกและเป็ นทิพย์”
พ้นจากบ่วง พอพ้นจากบ่วงแล้วจบ ทาสิ่ งใดก็ได้เพราะมันพ้นแล้ว มันไม่ติดข้องสิ่ งใด
ทั้งสิ้ น ถ้ามันติดข้องมันก็โลกธรรม ๘ ติฉินนินทา เวลาพูดสิ่ งใดแล้ว หลวงตาท่านพูดประจา
ต้องขออนุญาตกิเลสก่อนแล้วค่อยเทศน์
เพราะกลัวเทศน์แล้วไปกระทบกระเทือนใจเขา
กระทบกระเทือนใจเขาคือกระทบกิเลส เพราะกิเลสมันอยูใ่ นใจของคน
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เวลาไปกระทบกิเลสขึ้นมามันไม่ยอม แต่ไปเชิดชูนะ เจริ ญพรๆ ทั้งวัน มันพอใจ แต่ถา้ ตี
หัวมันน่ะ มันดิ้น แล้วทาไม่ได้ ถ้าไม่พน้ จากบ่วงเป็ นโลกและเป็ นทิพย์ มันไปถนอมรักษากันไว้
นัน่ น่ะ
ถ้าเป็ นจริ งๆ ฟาดหัวกิเลสนัน่ น่ะ กระทบหัวใจของคนนัน่ แหละ กระทบทิฏฐิมานะในใจ
นัน่ น่ะ กิเลสมันอยูท่ ี่นนั่ ถ้ากิเลสมันอยูท่ ี่นนั่ มันเป็ นความจริ งที่นนั่ ถ้าเป็ นความจริ งที่นนั่ ถ้าพ้น
จากบ่วงที่เป็ นโลกและเป็ นทิพย์ ทาได้ เผยแผ่ธรรมโดยสัจจะความจริ ง ถ้าไม่พน้ จากบ่วงที่เป็ น
โลกและเป็ นทิพย์ มันก็ไปโอ้โลมปฏิโลมกันอยูน่ นั่ น่ะ เจริ ญพรอยูน่ นั่ น่ะ มันไม่จบไม่สิ้นไง นั้น
เป็ นเรื่ องของสังคม
เรื่ องของเรา เราศึกษา เราดู เห็นไหม ดูหนังดูละครแล้วย้อนมาดูตวั ตนของเรา ดูถึงเรื่ อง
โลกสมมุติ มันเป็ นความจริ ง จริ งตามสมมุตินะ มันมีเจริ ญแล้วเสื่ อม เสื่ อมแล้วเจริ ญ กระแส
สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สรรพสิ่ งในโลกนี้เป็ นอนิจจัง ไม่มีอะไรคงที่ท้ งั สิ้ น มันจะ
พัฒนาให้ดีข้ ึนหรื อพัฒนาให้เสื่ อมลง
แต่ถา้ เราพิจารณาของเรา มันเป็ นสัจจะความจริ ง แล้วใจเราล่ะ แล้วโอกาสของเราล่ะ แล้ว
การกระทาของเราล่ะ แล้วเราทาได้จริ งหรื อไม่จริ งล่ะ มีครู บาอาจารย์คอยกรองให้เรานะ ถ้าครู
บาอาจารย์คอยกรองให้เรา มันไม่เสี ยเวลา ถ้ามันเป็ นของเราเอง แม้แต่แก้ใจของตนน่ะ เป็ นสิ บๆ
ปี ยังแก้ไม่ได้เลย แต่ถา้ มีครู บาอาจารย์ ผลัวะ! จบนะ ถ้ามันเชื่อมันฟัง มันเป็ นไปได้ นี้เป็ นโอกาส
ของเรา
เราต้องย้อนกลับมา ชีวติ นี้ส้ นั นัก มัจจุราชรอเราอยูข่ า้ งหน้า เดี๋ยวเราต้องตายทั้งหมด ตาย
แล้วมีสิ่งใดเป็ นสมบัติของเราบ้าง ถ้าเป็ นสมบัติของเรา เป็ นปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก มันมัน่ คง
กลางหัวใจ ไม่มีใครมาแย่งชิงได้ ไม่มีเปรตผีพญามารตนใดจะมารุกรานได้ มันพอของมันอยูใ่ น
ใจดวงนี้ ใจดวงนี้ที่มนั ทุกข์มนั ยากนี่แหละ ที่มนั ทุกข์ยากแสนเข็ญนี่ มันดีได้ ดีได้ดว้ ยการ
ประพฤติปฏิบตั ิ เอวัง
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