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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม สัจธรรมนะ สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าอกาลิโก อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลาไง ถ้าไม่มีกาลไม่มีเวลานะ ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่
ธรรม ปฏิบตั ิเมื่อไหร่ ก็รู้เมื่อนั้นน่ะ ถ้าปฏิบตั ิข้ ึนมาตามความเป็ นจริ งนะ
แต่ถา้ ปฏิบตั ิของเราโดยการถูการไถของเราไป เราก็มาสร้างสมบารมีของเราไง ฟังธรรมๆ
เพื่อตอกย้าความเป็ นจริ งในใจของเรา ถ้าตอกย้าความเป็ นจริ งในใจของเรานะ คนที่ปฏิบตั ิธรรม
เวลาฟังเทศน์ๆ มันเข้าใจได้ไง แต่คนที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิธรรม ฟังธรรมๆ ฟังธรรมมันก็เป็ นสุตมย
ปัญญา ฟังธรรมเหมือนกับการอบรมบ่มเพาะ การอบรมบ่มเพาะขึ้นมาให้ซาบซึ้ง พอซาบซึ้ งมา
ให้รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี คนเราจะประพฤติปฏิบตั ิธรรมมันต้องรู้จกั ผิดชอบชัว่ ดีไง สิ่ งใดถูกต้องดีงาม
เราจะทาสิ่ งนั้น สิ่ งใดที่เป็ นสิ่ งที่ไม่ดีงาม สร้างไปแล้วมันสร้างอกุศลกรรม อกุศลกรรมในหัวใจ
เห็นไหม
พันธุกรรมของจิตๆ จิตถ้ามันสร้างสมบุญญาธิการมา มันเข้ากัน เข้ากันโดยธาตุ ความดีเข้า
กับความดี ความชัว่ เข้ากับความชัว่ ดูสิ เวลาลูกศิษย์ของพระสารี บุตร ปัญญาทั้งหมด ลูกศิษย์ของ
พระโมคคัลลานะ ชอบโดยฤทธิ์ท้ งั นั้นน่ะ ลูกศิษย์ของเทวทัตลามกทั้งนั้น ลามกทั้งนั้น นี่มนั
ชอบ มันเข้ากันโดยธาตุ เข้ากันโดยธาตุไง ถ้าธาตุมนั เป็ นอย่างนั้น ได้สร้างสมมาอย่างนั้น มันก็
จะเข้ากันอย่างนั้น ถ้าเข้ากันอย่างนั้น เห็นไหม
แต่ในปัจจุบนั นี้เราเกิดเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่งเรื อง
กึ่งพุทธกาลศาสนาจะเจริ ญอีกหนหนึ่ง อีกหนหนึ่งมันเจริ ญในใจของหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ไง
มันเจริ ญในใจของครู บาอาจารย์ของเราไง
ถ้ามันเจริ ญอย่างนั้น หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านอยูใ่ นป่ าในเขาของท่าน ท่านมีความสุข
นะ หลวงปู่ มัน่ ท่านทาตัวเป็ นแบบอย่าง เวลาหลวงปู่ เสาร์ท่านเผยแผ่ธรรมๆ ไป ทาให้มนั ดูๆ
เวลาท่านไปวิเวกในป่ าในเขา ทาที่พกั ที่อาศัยของท่านเพื่อพอดารงชีพ ดารงชีพไว้แสวงหาสัจ
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ธรรมความเป็ นจริ งอันนั้น ถ้าแสวงหาสัจธรรมความเป็ นจริ งอันนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ากราบธรรมๆ สัจธรรมความจริ งอันนั้นมันมีคุณค่ามาก ถ้ามีคุณค่ามาก เวลาออกมาสังคม
เห็นไหม ในป่ าป่ าหนึ่งมันก็มีตน้ ไม้ที่มีคุณค่าไม่กี่ตน้ ต้นไม้ที่มนั อยูใ่ นป่ านั้นเป็ นไม้ที่ไม่มี
ประโยชน์มหาศาลเลย แต่มนั ก็เป็ นสิ่ งคลุมดินไว้ไง คลุมดินให้ชุ่มชื้น คลุมดินให้อดุ มสมบูรณ์
เห็นไหม ในป่ าป่ าหนึ่งมันก็มีอย่างนั้น
ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมีแก่น มันมีกระพี้ มันมีเปลือก นี่เวลา
มันมีของมัน เวลาเปลือกขึ้นมา ถ้าต้นไม้ไม่มีเปลือกมันก็อยูไ่ ม่ได้ไง ต้นไม้มนั ต้องมีเปลือกของ
มัน แต่แก่นของมันๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรมๆ สัจธรรม เวลาสัจธรรม สัจ
ธรรมความเป็ นจริ ง
ยุคสมัย ศาสนาเกิดในประเทศอินเดีย เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมๆ
เผยแผ่ธรรมไป จนสุดท้ายแล้วก่อนกึ่งพุทธกาล อินเดียไม่มีศาสนาพุทธเลย สิ่ งที่เป็ นวัตถุ สิ่ งที่
เป็ นที่พ่ งึ อาศัย ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นน่ะ แต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า แก่นของธรรมๆ มันคงที่ตายตัวไง อกาลิโกๆ ไม่มีกาลไม่มีเวลาทั้งนั้นน่ะ ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรม
สมควรแก่ธรรม ธรรมะมันขึ้นมาในหัวใจอันนั้น เห็นไหม แล้วหัวใจมันอยูไ่ หนล่ะ
เวลาหัวใจอยูไ่ หน เราไปมองกันข้างนอก ลาภสักการะ โมฆบุรุษตายเพราะลาภๆ เห็นสิ่ ง
นั้นตื่นเต้นไปกับโลกเขา ถ้าตื่นเต้นไปกับโลกเขา มันชักจูงไปแล้ว ถ้ามันเป็ นบาปอกุศลได้มา
โดยการทุจริ ต แต่ได้มาแล้ว เห็นคนล้อมหน้าล้อมหลังนึกว่ามันจะดีงาม ดีงามด้วยความทุจริ ต
เวลาทุจริ ตขึ้นมาแล้ว สิ่ งที่มนั ให้ผลขึ้นมามันเป็ นโทษทั้งนั้นน่ะ
สิ่ งที่เป็ นสุจริ ต สุจริ ตมันก็มาโดยหัวใจของเขา เขามาโดยเจตนาของเขา ผลักไสอย่างไรก็
ไม่มีวนั ไปหรอก ถ้าผลักไสอย่างไร เพราะเขาแสวงหาของเขา สิ่ งที่มนั เป็ นสัจจะความจริ ง มัน
เป็ นสัจจะความจริ งโดยสัจจะ โดยความเป็ นจริ งของมัน แต่ความเป็ นจริ งมันเป็ นบาปอกุศล มัน
ไม่เป็ นความจริ งทั้งนั้น ถ้าไม่เป็ นความจริ ง เห็นไหม
เป็ นยุคเป็ นสมัย เป็ นคราว เวลาคราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมา
ในบรรดาสัตว์สองเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริ ฐที่สุด ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า จะไม่มีศาสนาพุทธ เวลามีศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธมันอยูท่ ี่ไหน เวลาศาสนา
พุทธสอนเข้ามาในใจของสัตว์โลก อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน แต่ตนเป็ นที่พ่ งึ
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แห่งตน ตนจะพึ่งอย่างไร ดูสิ เด็กน้อยมันเกิดมาไม่มีพอ่ ไม่มีแม่เลี้ยงมา มันจะโตขึ้นมาได้
อย่างไร เวลามันโตขึ้นมามันต้องมีการศึกษา ถ้ามีการศึกษาอบรมขึ้นมาดีแล้ว ถ้ามันมีอาชีพของ
มัน มันจะอยูบ่ นโลกนี้ได้ใช่ไหม
นี่ก็เหมือนกัน อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แต่ถา้ มีอานาจวาสนาขึ้นมาก็เป็ นแบบ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบ แต่สาวกสาวกะได้ยินได้ฟัง ได้ยินได้ฟังมา
เวลาเข้าป่ าไป ถ้าเป็ นหมอยา เข้าป่ าไปในป่ ามันเป็ นสมุนไพร เป็ นยาทั้งนั้น เขาเป็ นของเขา ไอ้
เราเข้าป่ าไป เราหลงทาง หลงป่ า อดตายอยูน่ นั่ น่ะ
นี่ไง สิ่ งที่มีการศึกษาๆ ศึกษามาไว้ทาไม ศึกษามาค้นคว้าในสัจจะความจริ งอันนี้ ถ้าค้นคว้า
สัจจะความจริ งอันนี้ ถ้ามันเป็ นความถูกต้องดีงามมันก็เป็ นสัมมาทิฏฐิความถูกต้องดีงาม ถ้า
ความถูกต้องดีงาม ฟังธรรมๆ เข้าใจกันได้ท้ งั นั้นเลย ธรรมอันเดียวกันทั้งนั้นน่ะ อกาลิโก
เวลาหลวงปู่ มัน่ ท่านแสดงธรรม พระในสมัยลูกศิษย์ลกู หาที่อยูก่ บั หลวงปู่ มัน่ เชื่อมัน่ ว่า
หลวงปู่ มัน่ เป็ นพระอรหันต์ หลวงปู่ มัน่ ท่านไม่เคยพูดเลย ไม่เคยประกาศตนว่าท่านเป็ น แต่ลกู
ศิษย์ลกู หาเชื่อมัน่ หมดๆ เพราะอะไร เพราะหลวงปู่ มัน่ ท่านแสวงหาของท่าน ลูกศิษย์ลกู หาที่
ประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมามันมีสัจจะความจริ งขึ้นมาในหัวใจ ถ้ามันมีสัจจะความจริ งขึ้นมาในหัวใจ
เวลาหลวงปู่ มัน่ แสดงธรรม มันเข้าไปอยูใ่ นใจอันนั้นน่ะ มันสว่างกระจ่างแจ้งในใจอันเดียวกัน
ถ้ามันสว่างกระจ่างแจ้งในใจอันเดียวกัน มันมาจากไหน มันต้องมีที่มาที่ไปแบบศีล สมาธิ
ปัญญา
ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลมันคืออะไร ความปกติของใจ ใจมันปกติหรื อไม่ ถ้าใจมันปกติ นี่ไง
ไอ้ตวั นี้มนั เริ่ มมีอานาจในใจ ถ้ามีอานาจในใจ เห็นไหม ความสงบของใจ ความสงบของใจที่เขา
พยายามบังคับๆ ข้อวัตรปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องอยูข่ องใจ ไม่ให้มนั คิดเรื่ องอื่น ให้มนั อยูโ่ ดยหลักโดย
เกณฑ์ ถ้ามีหลักมีเกณฑ์แล้ว ถ้ามันอบรมสมาธิข้ ึนมามันจะเป็ นสมาธิข้ ึนมาได้ ถ้าเป็ นสมาธิ
ขึ้นมาได้ มันมหัศจรรย์ มหัศจรรย์ เห็นไหม
ผูท้ ี่ประพฤติปฏิบตั ิที่มีอานาจวาสนาบารมีอยูใ่ นป่ าในเขา คนที่ทาความสงบของใจเข้ามา
ถ้าจิตมันสงบระงับเข้ามา เทวดา อินทร์ พรหมเขาคุม้ ครองดูแลเลยนะ ไอ้เราก็ไม่เชื่อ มันจะมีจริ ง
หรื อเปล่า มีจริ งหรื อเปล่า
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แต่เวลาคนที่มีอานาจวาสนานะ อย่างเช่นหลวงปู่ ชอบเวลาอยูใ่ นป่ าในเขา ท่านได้ประสบ
เรื่ องอย่างนี้มาก เวลาคนที่มีอานาจวาสนาเป็ นแนวทางใด มันจะมีสิ่งนั้นตอบสนองมา นัน่ คือ
อะไร คือเขาทามา เขาได้สร้างสมมา
เราเกิดมาเรามีพี่มีนอ้ งไหม เรามีพรรคมีพวกไหม เรามีเพื่อนมีฝงู ไหม มี แล้วต่างคนต่าง
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะกันไป ความผูกพันมันมีของมันใช่ไหม
นี่ก็เหมือนกัน เวลาท่านสร้างสมบุญญาธิการของท่านมา สิ่ งที่ทา่ นสร้างของท่านมา แล้ว
เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ สิ่งที่ความผูกพัน สายบุญสายกรรมนั้นน่ะมันจะสนองตอบอันนั้น
นี่มนั เป็ นสัจจะเป็ นความจริ ง แต่เรารู้ได้หรื อรู้ไม่ได้ นัน่ แขวนไว้ ไม่ตอ้ งไปสงสัย สงสัยความ
จริ งคือความจริ งในใจของเราก่อน เอาความจริ งในหัวใจนี้ ถ้าใจมันเป็ นความจริ งขึ้นมา ถ้าเป็ น
ความจริ ง
สิ่ งที่เราทามามันเป็ นระดับของทาน ฆราวาสธรรมๆ การศึกษา ศึกษาแล้วเราพยายามจะ
ประพฤติปฏิบตั ิ พยายามประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาเพราะธรรมดาของคน คนเรามันต้องการ
คุณสมบัติ ต้องการคุณงามความดีท้ งั นั้น แล้วคุณงามความดียิ่งไปกว่านี้ยงั มีอยู่ คุณงามความดียิ่ง
กว่านี้ยงั มีอยู่ แล้วคุณงามความดีอย่างนี้มนั จะทาได้มนั ต้องใช้หัวใจเป็ นคนทา
เวลาประพฤติปฏิบตั ิธรรมเขาใช้จิต เขาใช้ใจของเขาประพฤติปฏิบตั ิ เดินจงกรม นัง่ สมาธิ
ภาวนาขึ้นมา มีการเคลื่อนไหวของร่ างกาย เวลาสงบเข้ามา จิตมันสงบเข้ามา เวลาจิตถ้ามันใช้
ปัญญาขึ้นไป เวลาศึกษาตารา เราใช้ขีดใช้เขียน เราต้องการศึกษาใช่ไหม เราต้องการท่องจาใช่
ไหม เราถึงจะจาได้ เราถึงจะวิเคราะห์วจิ ยั ได้ใช่ไหม แต่เวลาจิตมันหมุน จิตมันเป็ นปัญญาขึ้นมา
โอ้โฮ! มันเป็ นอย่างนี้ มันถึงว่า นี่ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา เกิดจากการภาวนา
นะ
เวลาเกิดจากการภาวนา ดูสิ ในทางโลกเราต้องเชื่อธรรมๆ เราเชื่อบุคคลไม่ได้ ถ้าเป็ นธรรม
ก็พทุ ธพจน์ๆ พระไตรปิ ฎกเป็ นหลักเกณฑ์ แล้วอย่างอื่นเชื่อไม่ได้ๆ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับบอกว่า พระไตรปิ ฎกเป็ นใบไม้ในกามือ สัจจะ
ในความจริ งใน ๓ โลกธาตุเหมือนใบไม้ในป่ า นี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บอกอย่างนั้น
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ไม่ใช่บอกไว้เพื่อจะแถนะ ถ้าคนเรามันจะทาชัว่ ถ้าความถูกต้องมันก็บอกว่านี่ใบไม้ใน
ป่ าๆ แต่เอาข้อเท็จจริ ง เอาสัจจะความจริ งสิ ถ้าสัจจะความจริ ง เราศึกษามา ศึกษาจากพุทธพจน์ๆ
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาธุ เป็ นศาสดาของเรานะ ถ้าใครไม่เคารพไม่บูชา
มันจะบวชเป็ นพระได้อย่างไร คนถ้าอกตัญญูกบั พ่อแม่ของเขา เขาจะเป็ นคนดีได้อย่างไร คนจะ
เป็ นคนดีตอ้ งมีกตัญญูกตเวที ต้องรู้จกั บุญคุณของพ่อของแม่ใช่ไหม พ่อแม่เรามีบุญคุณ พ่อแม่เรา
ให้ชีวติ นี้มา พ่อแม่เลี้ยงเรามา พ่อแม่ไม่มีบุญคุณอย่างไร
นี่ก็เหมือนกัน พุทธพจน์ๆ เป็ นคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันจะไม่
เป็ นศาสดาของเราได้อย่างไร ใครจะไม่เคารพ มันเคารพบูชาทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเราปฏิบตั ิไป
ความจริ ง ความจริ งที่มนั เกิดขึ้นในใจ ความจริ งที่เกิดขึ้นในใจที่วา่ ความมหัศจรรย์ มันออกจาก
สิ่ งที่บญั ญัติ แต่เวลาผลของมันเป็ นอย่างนั้นน่ะ
ผลของมันนะ ดูสิ วิธีการมันแตกต่างกันใช่ไหม แต่ผลที่มนั ได้รับ ผลที่ได้รับมันไม่พน้ ไป
จากนั้นหรอก แต่วธิ ีการที่มนั ออกไป วิธีการมันเป็ นไปได้ไง ถ้ามันมีสติมีปัญญานะ เช่น เรา
ทางานของเรา งานที่มนั จะประสบความสาเร็จ เรากาลังขีดเขียนกันอยู่ มันจะประสบความสาเร็จ
มันก็สาเร็จของมันได้ ถ้ามันจบแล้วไม่สงสัยเลย แต่ขณะที่ทาอยู่ อืม! มันออกนอกแนวแล้วนะ
เขาอยูท่ างนี้ เราจะไปทางนั้นนะ แต่ให้มนั จบหรื อเปล่า
ถ้ามันจบขึ้นมา เวลาถ้าเกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาที่มนั เกิดขึ้น มันจะเกิดความมหัศจรรย์
ของมันไง แต่ความมหัศจรรย์ขนาดไหน ถ้าคนที่ภาวนาได้ขนาดนี้แล้วมันมีสติ มันมีสมาธิ มี
กาลังของมัน มันส่งเต็มที่เลยนะ ส่งเต็มที่ไปพร้อมกับสติ พร้อมกับปัญญาที่ควบคุม
ไม่ใช่ส่งเต็มที่ไปแบบไร้ร่องรอย ไร้ร่องรอย นี่วา่ วเชือกขาด เล่นว่าวอยู่ เชือกมันขาด คุม
มันได้ไหม ถ้าคุมไม่ได้ ว่าวเชือกขาด จบแล้ว ภาวนาไปๆ ไม่มีสิ่งใดเป็ นชิ้นเป็ นอันเลยหรื อ
ภาวนาไป จับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยหรื อ ภาวนาไป ควบคุมอะไรไม่ได้เลยหรื อ มันเป็ นไป
ได้อย่างไร มันเป็ นไปไม่ได้
ถ้ามันจะเป็ นไปได้มนั ต้องมีสติ ดูสิ สติ มหาสติ เวลาเกิดเป็ นมหาสติข้ ึนมา สติที่ดีกว่าสติที่
เราใช้กนั อีก มันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้น ยิง่ ใหญ่กว่านั้น แล้วเวลาเป็ นสติอตั โนมัติมนั ยิ่งมหาศาล
กว่านั้น แล้วมันเกิดจากไหนล่ะ
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรมๆ กราบธรรมอย่างนี้ เวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามหัศจรรย์ มหัศจรรย์ในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “เราจะสอน
ใครได้หนอ เราจะสอนใครได้หนอ” มันพูดกับเขาไม่รู้เรื่ องหรอก เวลาพูด พูดภาษาเดียวกันนี่
แหละ แต่ความหมายแตกต่างกัน
ความหมายของภาคปริ ยตั ิ การศึกษา ศึกษามาเป็ นทางวิชาการ เป็ นความรู้ถกู ต้องดีงามใช่
ไหม ใช่ แต่เราทาได้หรื อเปล่า จิตใจมันคิดไปอีกเรื่ องหนึ่งเลยนะ การศึกษา ศึกษามาจาไว้เป็ น
ข้อมูล แต่ไอ้กิเลสมันก็ดิ้นของมันไปอีกเรื่ องหนึ่งเลย อยูใ่ นใจดวงเดียวกันนัน่ แหละ แต่ถา้ มันจะ
เป็ นความจริ งๆ สัมมาสมาธิ สมาธิ ที่ต้ งั มัน่ มันคิดอันเดียวกัน มันตั้งมัน่ มีหลักมีเกณฑ์เหมือนกัน
ไม่มีใครมาหลอกลวงได้ ไม่มีใครจะมาชักนาอะไรได้ เพราะมันไม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ ทั้งสิ้ น
มันมีกาลังของมันไง แล้วเวลามันน้อมไปจะใช้ปัญญา
ปัญญาที่มนั จะเกิดขึ้นเกิดจากสัมมาสมาธิ มันไม่ใช่ปัญญาแบบสัญญา ปัญญาที่มนั เกิดขึ้น
มันจะเกิดขึ้น ปัญญาในปัจจุบนั นั้น ถ้าในปัจจุบนั นั้นถ้ามีกาลังขึ้นมามันจะเกิดปัญญาขึ้นมา พอ
เกิดปัญญาขึ้นมา มันตรงกัน มันซื่ อตรงต่อกันไง ไม่คิดแฉลบ ไม่คิดแบบกิเลสที่มนั ไปกว้านมา
หลอกตัวมันไง นี่ถา้ มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถา้ มันเป็ นภาวนานะ
ถ้าบอกว่า ถ้ามันมีสติ มีสมาธิข้ ึนมา ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจากความมหัศจรรย์
แต่ถา้ ทางโลกๆ มันเป็ นสัญญา แล้วกลัว กลัวจะออกนอกทาง กลัวจะผิด คอยดึงไว้ๆ ไอ้คอยดึง
ไว้มนั กลับเริ่ มต้นใหม่ แต่ถา้ คนภาวนา ภาวนาขึ้นมาเป็ นแล้วมีสติปัญญาขึ้นมา ใส่มนั ไปเลย
เวลาครู บาอาจารย์ที่ท่านปฏิบตั ิเป็ นนะ สัมมาสมาธิคือน้ าล้นแก้ว สมาธิคือสมาธิแค่น้ นั น่ะ
ทั้งๆ ที่มนั ยิ่งใหญ่นะ ยิ่งใหญ่เพราะอะไร ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็ นอจินไตย ๔ ฌาน ฌานที่เป็ น
อจินไตยนะ อจินไตย ๔ คือความยิง่ ใหญ่ของพุทธปั ญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เรื่ องโลก โลกเป็ นอจินไตยที่เราคาดหมายไม่ได้เลย แล้วก็เรื่ องกรรม เรื่ องกรรมคือจริ ตนิสัย คือ
สิ่ งที่ได้สร้างสมมาในใจของสัตว์โลกจนคาดหมายไม่ได้เพราะมันยิ่งใหญ่ มันกว้างขวาง มันจับ
ต้นชนปลายไม่ได้เลยแหละ เรื่ องของกรรม อจินไตย แล้วก็เรื่ องของฌาน อจินไตยที่กว้างขวางที่
หาขอบเขตไม่ได้ ที่เราระบุเป็ นข้อควบคุมที่จะวัดกันไม่ได้ มันยิ่งใหญ่กว่านั้น นี่ไง เรื่ องของ
สมาธิแค่น้ ี
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แต่ถา้ เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิมนั แค่น้ าในแก้ว สมาธิกแ็ ค่น้ าในแก้ว มันก็เท่านั้นน่ะ มันเจริ ญแล้ว
เสื่ อม เสื่ อมแล้วเจริ ญ จะมากน้อยแค่ไหนก็แค่น้ นั น่ะ แต่เวลาฝึ กหัดใช้ปัญญา ปัญญามันจะ
ครอบคลุมไปทุกซอกทุกมุมของใจ มันต้องยิ่งใหญ่ มันต้องค้นคว้าทั้งหมด เพราะกิเลสมันปลิ้น
ปล้อน กิเลสมันพลิกแพลงแล้วมันหลบหลีก มันเข้าไปซ่อนเร้นอยูใ่ นหลืบในมุมในใจนั้นน่ะ ขั้น
ของปัญญานี้ไม่มีขอบเขต ยิง่ พิจารณา มันจะไล่ของมันไปตลอดจนกว่ามันจะสิ้ นสุดกัน
เวลาครู บาอาจารย์ท่านสอน ท่านสอนบอกว่า เวลาขยะเปี ยกมันจุดได้ยาก กองขยะ จุดไฟ
จุดได้ยาก แต่กองขยะที่มนั กองไว้มนั เกิดแก๊สมีเทนขึ้นมา มันก็ไหม้ตวั มันเองได้ แล้วมันไหม้ตวั
มันเองนัน่ คือความเลวร้ายของสารเคมี ความเลวร้ายของการกระทาของโลก
แต่ถา้ มันเป็ นกิเลสตัณหาความทะยานอยาก มันจุดไม่ติดๆ แต่กองขยะที่จุดไม่ติด เราจะจุด
ติดด้วยปัญญาขึ้นมา มันจะเผามันไปเรื่ อย มันจะเผาของมัน มันจะเผาจนกว่าขยะนั้นหมดไปจาก
ใจ มันจะเผากิเลสตัณหาความทะยานอยากจนกว่าจะสิ้ นไป ไฟมันถึงจะดับลงได้ ฉะนั้น ดับลง
ได้มนั ก็เป็ นขณะ เห็นไหม บุคคล ๔ คู่ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคา
มิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล ความจบสิ้ นกระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนของมัน นี่ข้ นั ของปัญญานะ ดูความมหัศจรรย์ แก่นของศาสนาๆ
แล้วเวลาแก่นของศาสนาเป็ นยุคเป็ นคราว เวลาปล่อยปละละเลยกันมันก็เหลวไหลกันไป
ถ้ามันจะมาขันน็อต มาเข้มงวดขึ้นมา เพื่อกฎกติกา แต่เวลากระทา กระทาในหัวใจ ไม่มีขอบเขต
ต้องไปถึงที่สุดของมัน กิเลสที่มนั หลบซ่อนอยูท่ ี่ไหน ปัญญามันต้องแผดเผาเข้าไปตลอด ขั้น
ของปัญญาถึงไม่มีขอบเขต เพราะกิเลสมันปลิน้ ปล้อน กิเลสมันหลอกลวง แล้วเวลากิเลส แก่น
ของกิเลส
เวลาครู บาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบตั ิแล้วไม่กลัวสิ่ งใดเลย กลัวแต่วา่ กิเลสในใจของคน
ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่น่ากลัวเท่ากับกิเลสในใจของคน กิเลสที่มนั ปลิ้นปล้อน มันหลอกลวง มัน
พลิกแพลงอยูใ่ นใจของสัตว์โลก คนดีๆ เวลามันพลิกมันแพลงขึ้นมามันทาให้คนคนนั้นเลวร้าย
ทาให้คนคนนั้นทาลายคน ทาให้คนคนนั้นน่าเกลียดน่ากลัว อะไร กิเลสทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้ เป็ นสัจ
ธรรมๆ เสริ มให้คนเป็ นคนดีไง
อย่าดูถกู ความนิ่งอยูข่ องพระอริ ยเจ้า ครู บาอาจารย์ของเราอยูใ่ นป่ าในเขาท่านนิ่งของท่าน
แต่ปัญญาของท่านครอบคลุม ๓ โลกธาตุ ๓ โลกธาตุ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ ถ้าปัญญาไม่ทะลุ
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ทะลวงขึ้นมา จิตนี้พน้ ไปไม่ได้ ถ้าจิตนี้มนั พ้นของมันไปได้ ถ้าพ้นของมันไปได้ นี่ความยิ่งใหญ่
ของพระพุทธศาสนา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรมๆ สัจธรรมอย่างนี้มนั อยูท่ ี่ไหน มันอยูท่ ี่ในใจ
ของคน อยูท่ ี่ในใจของคน ไม่มีสิ่งใดสัมผัสนั้นได้ เว้นไว้แต่ใจของคน แต่เวลาใจของเรา ด้วย
อานาจวาสนาอ่อนด้อย เวลาไปสัมผัสอารมณ์ความรู้สึก เราก็วา่ มหัศจรรย์ๆ นัน่ แค่อารมณ์นะ
อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย ก็อารมณ์เฉยๆ ขึ้นมา
ถ้าเป็ นความจริ งๆ ขึ้นมาในหัวใจ เป็ นอกุปปธรรม อฐานะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คงที่
ตายตัวอยูใ่ นหัวใจนั้น นี่คุณธรรม เพราะคุณธรรมในใจอันนี้มนั เป็ นสัจจะความจริ งขึ้นมา มันถึง
ไม่หมุนไป มันไม่หมุนไปมันก็ไม่เกิด ถ้ามันไม่เกิด มันก็ไม่มีชาติปิ ทุกฺขา ชาติการเกิดเป็ นความ
ทุกข์อย่างยิง่ มันไม่มีทุกข์ในหัวใจของมัน แล้วมันเป็ นที่ไหน
พระพุทธศาสนานะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
ธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม พระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมถึง
มีรัตนตรัย เป็ นรัตนตรัย เป็ นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นที่พ่ งึ ของชาวพุทธ ถ้าชาวพุทธมี
ที่นี่เป็ นที่พ่ งึ อย่างอื่นไม่มีปัญหาเลย อย่างอื่นไร้สาระหมดเลย
แล้วเวลาครู บาอาจารย์ท่านสอน สอนขึ้นมาให้เรามีความสานึก ถ้าเรามีความสานึกถึงตัว
เราเอง มีความสานึกถึงตัวเราเอง นึกถึงตัวเราเอง นึกถึงความผิด การกระทาของตัวเราเอง มันจะ
เห็นความผิดและความถูกในใจของเรา ถ้ามันเห็นความผิดความถูกในใจของเรา ใจของเรามันจะ
ย้อนกลับเข้ามา ย้อนกลับเข้ามา อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา
แต่อธิษฐานบารมี นัน่ พูดถึงว่าผูท้ ี่ขวนขวาย แต่เรามีเป้าหมายของเรา เราส่งออกไง เราหวัง
ที่นู่นหวังที่นี่ หวังส่งออก มันไปแล้ว แต่เวลาอตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ สัจจะความจริ ง ก็ยอ้ นกลับ
มาที่นี่ ย้อนกลับมาที่มีสติ ที่เรามาฝึ กฝนกันนี่ไง
เราแสวงหาทาบุญกุศลของเรามหาศาล ถึงเวลาแล้วเราก็ตอ้ งนัง่ ลง เดินจงกรมเพื่อค้นคว้า
หาใจของตน แล้วใจของตนนั้นจะเกิดมรรคเกิดผลที่ใจนั้น เวลาความจริ ง ความจริ งจะเกิดที่ตรง
นั้น แล้วที่ตรงนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันถึงเห็นความมหัศจรรย์
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แต่เวลาพุทธพจน์ๆ พูดถึงแสดงธรรม เราก็ศึกษา ศึกษานัน่ มันส่งออกมาศึกษา ศึกษามา
จากอวิชชา ศึกษามาจากความกลัวว่าไม่รู้ แล้วศึกษาขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเอาความรู้น้ นั มาเป็ น
ของตน แล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
แต่ถา้ เราวางทั้งหมด ฝึ กหัดให้มนั ขึ้นไปเป็ นในใจของเรา มันจะเป็ นของเรา มันจะเป็ น
ปัจจัตตัง เป็ นสันทิฏฐิโก เป็ นผลของการประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นผลของอานาจวาสนาที่ใจดวงนี้มนั
มีอานาจวาสนาค้นคว้าหาความจริ งขึ้นมาในใจของเรา เอวัง
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