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ณ วดัป่าสนัติพุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม สจัธรรมนะ สจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้อกาลิโก อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลาไง ถา้ไม่มีกาลไม่มีเวลานะ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม ปฏิบติัเม่ือไหร่ก็รู้เม่ือนั้นน่ะ ถา้ปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริงนะ 

แต่ถา้ปฏิบติัของเราโดยการถกูารไถของเราไป เราก็มาสร้างสมบารมีของเราไง ฟังธรรมๆ 
เพ่ือตอกย  ้าความเป็นจริงในใจของเรา ถา้ตอกย  ้าความเป็นจริงในใจของเรานะ คนท่ีปฏิบติัธรรม 
เวลาฟังเทศน์ๆ มนัเขา้ใจไดไ้ง แตค่นท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัธรรม ฟังธรรมๆ ฟังธรรมมนัก็เป็นสุตมย
ปัญญา ฟังธรรมเหมือนกบัการอบรมบ่มเพาะ การอบรมบ่มเพาะข้ึนมาให้ซาบซ้ึง พอซาบซ้ึงมา 
ให้รู้จกัผิดชอบชัว่ดี คนเราจะประพฤติปฏิบติัธรรมมนัตอ้งรู้จกัผิดชอบชัว่ดีไง ส่ิงใดถกูตอ้งดีงาม 
เราจะท าส่ิงนั้น ส่ิงใดท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ดีงาม สร้างไปแลว้มนัสร้างอกุศลกรรม อกุศลกรรมในหัวใจ 
เห็นไหม 

พนัธุกรรมของจิตๆ จิตถา้มนัสร้างสมบุญญาธิการมา มนัเขา้กนั เขา้กนัโดยธาตุ ความดีเขา้
กบัความดี ความชัว่เขา้กบัความชัว่ ดูสิ เวลาลกูศิษยข์องพระสารีบุตร ปัญญาทั้งหมด ลกูศิษยข์อง
พระโมคคลัลานะ ชอบโดยฤทธ์ิทั้งนั้นน่ะ ลกูศิษยข์องเทวทตัลามกทั้งนั้น ลามกทั้งนั้น น่ีมนั
ชอบ มนัเขา้กนัโดยธาตุ เขา้กนัโดยธาตไุง ถา้ธาตุมนัเป็นอยา่งนั้น ไดส้ร้างสมมาอยา่งนั้น มนัก็
จะเขา้กนัอยา่งนั้น ถา้เขา้กนัอยา่งนั้น เห็นไหม 

แต่ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรือง 
ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง อีกหนหน่ึงมนัเจริญในใจของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ไง 
มนัเจริญในใจของครูบาอาจารยข์องเราไง 

ถา้มนัเจริญอยา่งนั้น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านมีความสุข
นะ หลวงปู่มัน่ท่านท าตวัเป็นแบบอยา่ง เวลาหลวงปู่เสาร์ท่านเผยแผธ่รรมๆ ไป ท าให้มนัดูๆ 
เวลาท่านไปวเิวกในป่าในเขา ท าท่ีพกัท่ีอาศยัของท่านเพ่ือพอด ารงชีพ ด ารงชีพไวแ้สวงหาสัจ
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ธรรมความเป็นจริงอนันั้น ถา้แสวงหาสจัธรรมความเป็นจริงอนันั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้กราบธรรมๆ สจัธรรมความจริงอนันั้นมนัมีคุณค่ามาก ถา้มีคุณค่ามาก เวลาออกมาสังคม 
เห็นไหม ในป่าป่าหน่ึงมนัก็มีตน้ไมท่ี้มีคุณค่าไม่ก่ีตน้ ตน้ไมท่ี้มนัอยูใ่นป่านั้นเป็นไมท่ี้ไม่มี
ประโยชน์มหาศาลเลย แต่มนัก็เป็นส่ิงคลมุดินไวไ้ง คลมุดินให้ชุ่มช้ืน คลมุดินให้อดุมสมบูรณ์ 
เห็นไหม ในป่าป่าหน่ึงมนัก็มีอยา่งนั้น 

ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มนัมีแก่น มนัมีกระพ้ี มนัมีเปลือก น่ีเวลา
มนัมีของมนั เวลาเปลือกข้ึนมา ถา้ตน้ไมไ้ม่มีเปลือกมนัก็อยูไ่ม่ไดไ้ง ตน้ไมม้นัตอ้งมีเปลือกของ
มนั แต่แก่นของมนัๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ สจัธรรม เวลาสัจธรรม สัจ
ธรรมความเป็นจริง 

ยคุสมยั ศาสนาเกิดในประเทศอินเดีย เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เผยแผธ่รรมๆ 
เผยแผธ่รรมไป จนสุดทา้ยแลว้ก่อนก่ึงพทุธกาล อินเดียไม่มีศาสนาพทุธเลย ส่ิงท่ีเป็นวตัถ ุ ส่ิงท่ี
เป็นท่ีพ่ึงอาศยั ยคุสมยัมนัเปล่ียนแปลงไปทั้งนั้นน่ะ แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ แก่นของธรรมๆ มนัคงท่ีตายตวัไง อกาลิโกๆ ไม่มีกาลไม่มีเวลาทั้งนั้นน่ะ ผูใ้ดปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ธรรมะมนัข้ึนมาในหัวใจอนันั้น เห็นไหม แลว้หัวใจมนัอยูไ่หนละ่ 

เวลาหัวใจอยูไ่หน เราไปมองกนัขา้งนอก ลาภสักการะ โมฆบุรุษตายเพราะลาภๆ เห็นส่ิง
นั้นต่ืนเตน้ไปกบัโลกเขา ถา้ต่ืนเตน้ไปกบัโลกเขา มนัชกัจูงไปแลว้ ถา้มนัเป็นบาปอกุศลไดม้า
โดยการทุจริต แต่ไดม้าแลว้ เห็นคนลอ้มหนา้ลอ้มหลงันึกวา่มนัจะดีงาม ดีงามดว้ยความทุจริต 
เวลาทุจริตข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีมนัให้ผลข้ึนมามนัเป็นโทษทั้งนั้นน่ะ 

ส่ิงท่ีเป็นสุจริต สุจริตมนัก็มาโดยหัวใจของเขา เขามาโดยเจตนาของเขา ผลกัไสอยา่งไรก็
ไม่มีวนัไปหรอก ถา้ผลกัไสอยา่งไร เพราะเขาแสวงหาของเขา ส่ิงท่ีมนัเป็นสัจจะความจริง มนั
เป็นสัจจะความจริงโดยสจัจะ โดยความเป็นจริงของมนั แต่ความเป็นจริงมนัเป็นบาปอกุศล มนั
ไม่เป็นความจริงทั้งนั้น ถา้ไม่เป็นความจริง เห็นไหม 

เป็นยคุเป็นสมยั เป็นคราว เวลาคราวท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา 
ในบรรดาสัตวส์องเทา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประเสริฐท่ีสุด ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ จะไม่มีศาสนาพทุธ เวลามีศาสนาพทุธ ศาสนาพทุธมนัอยูท่ี่ไหน เวลาศาสนา
พทุธสอนเขา้มาในใจของสัตวโ์ลก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน แต่ตนเป็นท่ีพ่ึง
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แห่งตน ตนจะพ่ึงอยา่งไร ดูสิ เดก็นอ้ยมนัเกิดมาไม่มีพอ่ไม่มีแม่เล้ียงมา มนัจะโตข้ึนมาได้
อยา่งไร เวลามนัโตข้ึนมามนัตอ้งมีการศึกษา ถา้มีการศึกษาอบรมข้ึนมาดีแลว้ ถา้มนัมีอาชีพของ
มนั มนัจะอยูบ่นโลกน้ีไดใ้ช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึง แต่ถา้มีอ  านาจวาสนาข้ึนมาก็เป็นแบบ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ แต่สาวกสาวกะไดย้ินไดฟั้ง ไดย้ินไดฟั้งมา 
เวลาเขา้ป่าไป ถา้เป็นหมอยา เขา้ป่าไปในป่ามนัเป็นสมุนไพร เป็นยาทั้งนั้น เขาเป็นของเขา ไอ้
เราเขา้ป่าไป เราหลงทาง หลงป่า อดตายอยูน่ัน่น่ะ 

น่ีไง ส่ิงท่ีมีการศึกษาๆ ศึกษามาไวท้ าไม ศึกษามาคน้ควา้ในสัจจะความจริงอนัน้ี ถา้คน้ควา้
สัจจะความจริงอนัน้ี ถา้มนัเป็นความถกูตอ้งดีงามมนัก็เป็นสัมมาทิฏฐิความถกูตอ้งดีงาม ถา้
ความถกูตอ้งดีงาม ฟังธรรมๆ เขา้ใจกนัไดท้ั้งนั้นเลย ธรรมอนัเดียวกนัทั้งนั้นน่ะ อกาลิโก 

เวลาหลวงปู่มัน่ท่านแสดงธรรม พระในสมยัลกูศิษยล์กูหาท่ีอยูก่บัหลวงปู่มัน่เช่ือมัน่วา่
หลวงปู่มัน่เป็นพระอรหันต ์ หลวงปู่มัน่ท่านไม่เคยพดูเลย ไม่เคยประกาศตนวา่ท่านเป็น แต่ลกู
ศิษยล์กูหาเช่ือมัน่หมดๆ เพราะอะไร เพราะหลวงปู่มัน่ท่านแสวงหาของท่าน ลกูศิษยล์กูหาท่ี
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัมีสัจจะความจริงข้ึนมาในหัวใจ ถา้มนัมีสัจจะความจริงข้ึนมาในหัวใจ 
เวลาหลวงปู่มัน่แสดงธรรม มนัเขา้ไปอยูใ่นใจอนันั้นน่ะ มนัสวา่งกระจ่างแจง้ในใจอนัเดียวกนั 
ถา้มนัสวา่งกระจ่างแจง้ในใจอนัเดียวกนั มนัมาจากไหน มนัตอ้งมีท่ีมาท่ีไปแบบศีล สมาธิ 
ปัญญา 

ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลมนัคืออะไร ความปกติของใจ ใจมนัปกติหรือไม่ ถา้ใจมนัปกติ น่ีไง 
ไอต้วัน้ีมนัเร่ิมมีอ  านาจในใจ ถา้มีอ  านาจในใจ เห็นไหม ความสงบของใจ ความสงบของใจท่ีเขา
พยายามบงัคบัๆ ขอ้วตัรปฏิบติัเป็นเคร่ืองอยูข่องใจ ไม่ให้มนัคิดเร่ืองอ่ืน ให้มนัอยูโ่ดยหลกัโดย
เกณฑ ์ ถา้มีหลกัมีเกณฑแ์ลว้ ถา้มนัอบรมสมาธิข้ึนมามนัจะเป็นสมาธิข้ึนมาได ้ ถา้เป็นสมาธิ
ข้ึนมาได ้มนัมหัศจรรย ์มหัศจรรย ์เห็นไหม 

ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัท่ีมีอ  านาจวาสนาบารมีอยูใ่นป่าในเขา คนท่ีท าความสงบของใจเขา้มา 
ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้มา เทวดา อินทร์ พรหมเขาคุม้ครองดูแลเลยนะ ไอเ้ราก็ไม่เช่ือ มนัจะมีจริง
หรือเปลา่ มีจริงหรือเปลา่ 
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แต่เวลาคนท่ีมีอ  านาจวาสนานะ อยา่งเช่นหลวงปู่ชอบเวลาอยูใ่นป่าในเขา ท่านไดป้ระสบ
เร่ืองอยา่งน้ีมาก เวลาคนท่ีมีอ  านาจวาสนาเป็นแนวทางใด มนัจะมีส่ิงนั้นตอบสนองมา นัน่คือ
อะไร คือเขาท ามา เขาไดส้ร้างสมมา 

เราเกิดมาเรามีพ่ีมีนอ้งไหม เรามีพรรคมีพวกไหม เรามีเพ่ือนมีฝงูไหม มี แลว้ต่างคนต่าง
เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะกนัไป ความผกูพนัมนัมีของมนัใช่ไหม 

น่ีก็เหมือนกนั เวลาท่านสร้างสมบุญญาธิการของท่านมา ส่ิงท่ีท่านสร้างของท่านมา แลว้
เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีความผกูพนั สายบุญสายกรรมนั้นน่ะมนัจะสนองตอบอนันั้น 
น่ีมนัเป็นสัจจะเป็นความจริง แต่เรารู้ไดห้รือรู้ไม่ได ้ นัน่แขวนไว ้ ไม่ตอ้งไปสงสัย สงสัยความ
จริงคือความจริงในใจของเราก่อน เอาความจริงในหัวใจน้ี ถา้ใจมนัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็น
ความจริง 

ส่ิงท่ีเราท ามามนัเป็นระดบัของทาน ฆราวาสธรรมๆ การศึกษา ศึกษาแลว้เราพยายามจะ
ประพฤติปฏิบติั พยายามประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเพราะธรรมดาของคน คนเรามนัตอ้งการ
คุณสมบติั ตอ้งการคุณงามความดีทั้งนั้น แลว้คุณงามความดียิ่งไปกวา่น้ียงัมีอยู ่คุณงามความดียิ่ง
กวา่น้ียงัมีอยู ่แลว้คุณงามความดีอยา่งน้ีมนัจะท าไดม้นัตอ้งใชห้ัวใจเป็นคนท า 

เวลาประพฤติปฏิบติัธรรมเขาใชจิ้ต เขาใชใ้จของเขาประพฤติปฏิบติั เดินจงกรม นัง่สมาธิ
ภาวนาข้ึนมา มีการเคล่ือนไหวของร่างกาย เวลาสงบเขา้มา จิตมนัสงบเขา้มา เวลาจิตถา้มนัใช้
ปัญญาข้ึนไป เวลาศึกษาต ารา เราใชขี้ดใชเ้ขียน เราตอ้งการศึกษาใช่ไหม เราตอ้งการท่องจ าใช่
ไหม เราถึงจะจ าได ้ เราถึงจะวเิคราะห์วจิยัไดใ้ช่ไหม แต่เวลาจิตมนัหมุน จิตมนัเป็นปัญญาข้ึนมา 
โอโ้ฮ! มนัเป็นอยา่งน้ี มนัถึงวา่ น่ีภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา เกิดจากการภาวนา
นะ  

เวลาเกิดจากการภาวนา ดูสิ ในทางโลกเราตอ้งเช่ือธรรมๆ เราเช่ือบุคคลไม่ได ้ถา้เป็นธรรม
ก็พทุธพจน์ๆ พระไตรปิฎกเป็นหลกัเกณฑ ์แลว้อยา่งอ่ืนเช่ือไม่ได้ๆ  

เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กลบับอกวา่ พระไตรปิฎกเป็นใบไมใ้นก ามือ สัจจะ
ในความจริงใน ๓ โลกธาตุเหมือนใบไมใ้นป่า น่ีธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
บอกอยา่งนั้น 
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ไม่ใช่บอกไวเ้พ่ือจะแถนะ ถา้คนเรามนัจะท าชัว่ ถา้ความถกูตอ้งมนัก็บอกวา่น่ีใบไมใ้น
ป่าๆ แต่เอาขอ้เทจ็จริง เอาสจัจะความจริงสิ ถา้สจัจะความจริง เราศึกษามา ศึกษาจากพทุธพจน์ๆ 
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุ เป็นศาสดาของเรานะ ถา้ใครไม่เคารพไม่บูชา
มนัจะบวชเป็นพระไดอ้ยา่งไร คนถา้อกตญัญกูบัพอ่แม่ของเขา เขาจะเป็นคนดีไดอ้ยา่งไร คนจะ
เป็นคนดีตอ้งมีกตญัญูกตเวที ตอ้งรู้จกับุญคุณของพอ่ของแม่ใช่ไหม พอ่แม่เรามีบุญคุณ พอ่แม่เรา
ให้ชีวติน้ีมา พอ่แม่เล้ียงเรามา พอ่แม่ไม่มีบุญคุณอยา่งไร 

น่ีก็เหมือนกนั พทุธพจน์ๆ เป็นค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัจะไม่
เป็นศาสดาของเราไดอ้ยา่งไร ใครจะไม่เคารพ มนัเคารพบูชาทั้งนั้นน่ะ แต่เวลาเราปฏิบติัไป 
ความจริง ความจริงท่ีมนัเกิดข้ึนในใจ ความจริงท่ีเกิดข้ึนในใจท่ีวา่ความมหัศจรรย ์ มนัออกจาก
ส่ิงท่ีบญัญติั แต่เวลาผลของมนัเป็นอยา่งนั้นน่ะ 

ผลของมนันะ ดูสิ วธีิการมนัแตกต่างกนัใช่ไหม แต่ผลท่ีมนัไดรั้บ ผลท่ีไดรั้บมนัไม่พน้ไป
จากนั้นหรอก แต่วธีิการท่ีมนัออกไป วธีิการมนัเป็นไปไดไ้ง ถา้มนัมีสติมีปัญญานะ เช่น เรา
ท างานของเรา งานท่ีมนัจะประสบความส าเร็จ เราก าลงัขีดเขียนกนัอยู ่มนัจะประสบความส าเร็จ 
มนัก็ส าเร็จของมนัได ้ ถา้มนัจบแลว้ไม่สงสัยเลย แตข่ณะท่ีท าอยู ่ อืม! มนัออกนอกแนวแลว้นะ 
เขาอยูท่างน้ี เราจะไปทางนั้นนะ แต่ให้มนัจบหรือเปล่า 

ถา้มนัจบข้ึนมา เวลาถา้เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน มนัจะเกิดความมหัศจรรย์
ของมนัไง แต่ความมหัศจรรยข์นาดไหน ถา้คนท่ีภาวนาไดข้นาดน้ีแลว้มนัมีสติ มนัมีสมาธิ มี
ก าลงัของมนั มนัส่งเตม็ท่ีเลยนะ ส่งเตม็ท่ีไปพร้อมกบัสติ พร้อมกบัปัญญาท่ีควบคุม 

ไม่ใช่ส่งเตม็ท่ีไปแบบไร้ร่องรอย ไร้ร่องรอย น่ีวา่วเชือกขาด เลน่วา่วอยู ่ เชือกมนัขาด คุม
มนัไดไ้หม ถา้คุมไม่ได ้ วา่วเชือกขาด จบแลว้ ภาวนาไปๆ ไม่มีส่ิงใดเป็นช้ินเป็นอนัเลยหรือ 
ภาวนาไป จบัตน้ชนปลายอะไรไม่ไดเ้ลยหรือ ภาวนาไป ควบคุมอะไรไม่ไดเ้ลยหรือ มนัเป็นไป
ไดอ้ยา่งไร มนัเป็นไปไม่ได ้

ถา้มนัจะเป็นไปไดม้นัตอ้งมีสติ ดูสิ สติ มหาสติ เวลาเกิดเป็นมหาสติข้ึนมา สติท่ีดีกวา่สติท่ี
เราใชก้นัอีก มนัละเอียดลึกซ้ึงกวา่นั้น ยิง่ใหญก่วา่นั้น แลว้เวลาเป็นสติอตัโนมติัมนัยิ่งมหาศาล
กวา่นั้น แลว้มนัเกิดจากไหนละ่ 
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ กราบธรรมอยา่งน้ี เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้มหัศจรรย ์ มหัศจรรยใ์นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ “เราจะสอน
ใครไดห้นอ เราจะสอนใครไดห้นอ” มนัพดูกบัเขาไม่รู้เร่ืองหรอก เวลาพดู พดูภาษาเดียวกนัน่ี
แหละ แต่ความหมายแตกต่างกนั 

ความหมายของภาคปริยติั การศึกษา ศึกษามาเป็นทางวชิาการ เป็นความรู้ถกูตอ้งดีงามใช่
ไหม ใช่ แต่เราท าไดห้รือเปลา่ จิตใจมนัคิดไปอีกเร่ืองหน่ึงเลยนะ การศึกษา ศึกษามาจ าไวเ้ป็น
ขอ้มูล แต่ไอกิ้เลสมนัก็ด้ินของมนัไปอีกเร่ืองหน่ึงเลย อยูใ่นใจดวงเดียวกนันัน่แหละ แต่ถา้มนัจะ
เป็นความจริงๆ สัมมาสมาธิ สมาธิท่ีตั้งมัน่ มนัคิดอนัเดียวกนั มนัตั้งมัน่มีหลกัมีเกณฑเ์หมือนกนั 
ไม่มีใครมาหลอกลวงได ้ ไม่มีใครจะมาชกัน าอะไรได ้ เพราะมนัไม่พาดพิงอารมณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 
มนัมีก าลงัของมนัไง แลว้เวลามนัน้อมไปจะใชปั้ญญา 

ปัญญาท่ีมนัจะเกิดข้ึนเกิดจากสัมมาสมาธิ มนัไม่ใช่ปัญญาแบบสัญญา ปัญญาท่ีมนัเกิดข้ึน 
มนัจะเกิดข้ึน ปัญญาในปัจจุบนันั้น ถา้ในปัจจุบนันั้นถา้มีก าลงัข้ึนมามนัจะเกิดปัญญาข้ึนมา พอ
เกิดปัญญาข้ึนมา มนัตรงกนั มนัซ่ือตรงต่อกนัไง ไม่คิดแฉลบ ไม่คิดแบบกิเลสท่ีมนัไปกวา้นมา
หลอกตวัมนัไง น่ีถา้มนัเกิดข้ึนมนัจะเกิดข้ึนอยา่งน้ีถา้มนัเป็นภาวนานะ 

ถา้บอกวา่ ถา้มนัมีสติ มีสมาธิข้ึนมา ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมนัจะเกิดข้ึนจากความมหัศจรรย ์
แต่ถา้ทางโลกๆ มนัเป็นสัญญา แลว้กลวั กลวัจะออกนอกทาง กลวัจะผิด คอยดึงไว้ๆ  ไอค้อยดึง
ไวม้นักลบัเร่ิมตน้ใหม่ แต่ถา้คนภาวนา ภาวนาข้ึนมาเป็นแลว้มีสติปัญญาข้ึนมา ใส่มนัไปเลย 

เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านปฏิบติัเป็นนะ สัมมาสมาธิคือน ้าลน้แกว้ สมาธิคือสมาธิแค่นั้นน่ะ 
ทั้งๆ ท่ีมนัยิ่งใหญ่นะ ยิ่งใหญ่เพราะอะไร ยิ่งใหญ่เพราะมนัเป็นอจินไตย ๔ ฌาน ฌานท่ีเป็น
อจินไตยนะ อจินไตย ๔ คือความยิง่ใหญข่องพทุธปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
เร่ืองโลก โลกเป็นอจินไตยท่ีเราคาดหมายไม่ไดเ้ลย แลว้ก็เร่ืองกรรม เร่ืองกรรมคือจริตนิสัย คือ
ส่ิงท่ีไดส้ร้างสมมาในใจของสตัวโ์ลกจนคาดหมายไม่ไดเ้พราะมนัยิ่งใหญ่ มนักวา้งขวาง มนัจบั
ตน้ชนปลายไม่ไดเ้ลยแหละ เร่ืองของกรรม อจินไตย แลว้ก็เร่ืองของฌาน อจินไตยท่ีกวา้งขวางท่ี
หาขอบเขตไม่ได ้ ท่ีเราระบุเป็นขอ้ควบคุมท่ีจะวดักนัไม่ได ้ มนัยิ่งใหญ่กวา่นั้น น่ีไง เร่ืองของ
สมาธิแค่น้ี 
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แต่ถา้เป็นผูท่ี้ปฏิบติัมนัแค่น ้ าในแกว้ สมาธิก็แค่น ้ าในแกว้ มนัก็เท่านั้นน่ะ มนัเจริญแลว้
เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ จะมากนอ้ยแค่ไหนก็แค่นั้นน่ะ แต่เวลาฝึกหัดใชปั้ญญา ปัญญามนัจะ
ครอบคลมุไปทุกซอกทุกมุมของใจ มนัตอ้งยิ่งใหญ่ มนัตอ้งคน้ควา้ทั้งหมด เพราะกิเลสมนัปล้ิน
ปลอ้น กิเลสมนัพลิกแพลงแลว้มนัหลบหลีก มนัเขา้ไปซ่อนเร้นอยูใ่นหลืบในมุมในใจนั้นน่ะ ขั้น
ของปัญญาน้ีไม่มีขอบเขต ยิง่พิจารณา มนัจะไลข่องมนัไปตลอดจนกวา่มนัจะส้ินสุดกนั 

เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน ท่านสอนบอกวา่ เวลาขยะเปียกมนัจุดไดย้าก กองขยะ จุดไฟ
จุดไดย้าก แตก่องขยะท่ีมนักองไวม้นัเกิดแก๊สมีเทนข้ึนมา มนัก็ไหมต้วัมนัเองได ้แลว้มนัไหมต้วั
มนัเองนัน่คือความเลวร้ายของสารเคมี ความเลวร้ายของการกระท าของโลก 

แต่ถา้มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัจุดไม่ติดๆ แตก่องขยะท่ีจุดไม่ติด เราจะจุด
ติดดว้ยปัญญาข้ึนมา มนัจะเผามนัไปเร่ือย มนัจะเผาของมนั มนัจะเผาจนกวา่ขยะนั้นหมดไปจาก
ใจ มนัจะเผากิเลสตณัหาความทะยานอยากจนกวา่จะส้ินไป ไฟมนัถึงจะดบัลงได ้ ฉะนั้น ดบัลง
ไดม้นัก็เป็นขณะ เห็นไหม บุคคล ๔ คู ่โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคา
มิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล ความจบส้ินกระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนของมนั น่ีขั้นของปัญญานะ ดูความมหัศจรรย ์แก่นของศาสนาๆ 

แลว้เวลาแก่นของศาสนาเป็นยคุเป็นคราว เวลาปลอ่ยปละละเลยกนัมนัก็เหลวไหลกนัไป 
ถา้มนัจะมาขนัน็อต มาเขม้งวดข้ึนมา เพ่ือกฎกติกา แตเ่วลากระท า กระท าในหัวใจ ไม่มีขอบเขต 
ตอ้งไปถึงท่ีสุดของมนั กิเลสท่ีมนัหลบซ่อนอยูท่ี่ไหน ปัญญามนัตอ้งแผดเผาเขา้ไปตลอด ขั้น
ของปัญญาถึงไม่มีขอบเขต เพราะกิเลสมนัปล้ินปลอ้น กิเลสมนัหลอกลวง แลว้เวลากิเลส แก่น
ของกิเลส 

เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัแลว้ไม่กลวัส่ิงใดเลย กลวัแต่วา่กิเลสในใจของคน 
ไม่มีส่ิงใดในโลกน้ีท่ีน่ากลวัเท่ากบักิเลสในใจของคน กิเลสท่ีมนัปล้ินปลอ้น มนัหลอกลวง มนั
พลิกแพลงอยูใ่นใจของสัตวโ์ลก คนดีๆ เวลามนัพลิกมนัแพลงข้ึนมามนัท าให้คนคนนั้นเลวร้าย 
ท าให้คนคนนั้นท าลายคน ท าให้คนคนนั้นน่าเกลียดน่ากลวั อะไร กิเลสทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้เป็นสัจ
ธรรมๆ เสริมใหค้นเป็นคนดีไง 

อยา่ดูถกูความน่ิงอยูข่องพระอริยเจา้ ครูบาอาจารยข์องเราอยูใ่นป่าในเขาท่านน่ิงของท่าน 
แต่ปัญญาของท่านครอบคลมุ ๓ โลกธาตุ ๓ โลกธาตุ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ถา้ปัญญาไม่ทะลุ



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๒ ธนัวาคม  ๒๕๖๐ ๘ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

ทะลวงข้ึนมา จิตน้ีพน้ไปไม่ได ้ ถา้จิตน้ีมนัพน้ของมนัไปได ้ ถา้พน้ของมนัไปได ้ น่ีความยิ่งใหญ่
ของพระพทุธศาสนา 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรมๆ สัจธรรมอยา่งน้ีมนัอยูท่ี่ไหน มนัอยูท่ี่ในใจ
ของคน อยูท่ี่ในใจของคน ไม่มีส่ิงใดสัมผสันั้นได ้ เวน้ไวแ้ต่ใจของคน แต่เวลาใจของเรา ดว้ย
อ านาจวาสนาออ่นดอ้ย เวลาไปสัมผสัอารมณ์ความรู้สึก เราก็วา่มหัศจรรย์ๆ  นัน่แค่อารมณ์นะ 
อารมณ์ดี อารมณ์ร้าย ก็อารมณ์เฉยๆ ข้ึนมา 

ถา้เป็นความจริงๆ ข้ึนมาในหัวใจ เป็นอกุปปธรรม อฐานะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง คงท่ี
ตายตวัอยูใ่นหัวใจนั้น น่ีคุณธรรม เพราะคุณธรรมในใจอนัน้ีมนัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา มนัถึง
ไม่หมุนไป มนัไม่หมุนไปมนัก็ไม่เกิด ถา้มนัไม่เกิด มนัก็ไม่มีชาติปิ ทุกฺขา ชาติการเกิดเป็นความ
ทุกขอ์ยา่งยิง่ มนัไม่มีทุกขใ์นหัวใจของมนั แลว้มนัเป็นท่ีไหน 

พระพทุธศาสนานะ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้
ธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมถึง
มีรัตนตรัย เป็นรัตนตรัย เป็นพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึงของชาวพทุธ ถา้ชาวพุทธมี
ท่ีน่ีเป็นท่ีพ่ึง อยา่งอ่ืนไม่มีปัญหาเลย อยา่งอ่ืนไร้สาระหมดเลย 

แลว้เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน สอนข้ึนมาให้เรามีความส านึก ถา้เรามีความส านึกถึงตวั
เราเอง มีความส านึกถึงตวัเราเอง นึกถึงตวัเราเอง นึกถึงความผิด การกระท าของตวัเราเอง มนัจะ
เห็นความผิดและความถกูในใจของเรา ถา้มนัเห็นความผิดความถกูในใจของเรา ใจของเรามนัจะ
ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อกาลิโก ไม่มีกาลไม่มีเวลา 

แต่อธิษฐานบารมี นัน่พดูถึงวา่ผูท่ี้ขวนขวาย แต่เรามีเป้าหมายของเรา เราส่งออกไง เราหวงั
ท่ีนู่นหวงัท่ีน่ี หวงัส่งออก มนัไปแลว้ แต่เวลาอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ สัจจะความจริง ก็ยอ้นกลบั
มาท่ีน่ี ยอ้นกลบัมาท่ีมีสติ ท่ีเรามาฝึกฝนกนัน่ีไง 

เราแสวงหาท าบุญกุศลของเรามหาศาล ถึงเวลาแลว้เราก็ตอ้งนัง่ลง เดินจงกรมเพ่ือคน้ควา้
หาใจของตน แลว้ใจของตนนั้นจะเกิดมรรคเกิดผลท่ีใจนั้น เวลาความจริง ความจริงจะเกิดท่ีตรง
นั้น แลว้ท่ีตรงนั้นเกิดข้ึนมาแลว้มนัถึงเห็นความมหัศจรรย ์
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แต่เวลาพทุธพจน์ๆ พดูถึงแสดงธรรม เราก็ศึกษา ศึกษานัน่มนัส่งออกมาศึกษา ศึกษามา
จากอวชิชา ศึกษามาจากความกลวัวา่ไม่รู้ แลว้ศึกษาข้ึนมาแลว้ก็พยายามจะเอาความรู้นั้นมาเป็น
ของตน แลว้ก็ไม่รู้อะไรเลย 

แต่ถา้เราวางทั้งหมด ฝึกหดัให้มนัข้ึนไปเป็นในใจของเรา มนัจะเป็นของเรา มนัจะเป็น
ปัจจตัตงั เป็นสันทิฏฐิโก เป็นผลของการประพฤติปฏิบติั เป็นผลของอ านาจวาสนาท่ีใจดวงน้ีมนั
มีอ  านาจวาสนาคน้ควา้หาความจริงข้ึนมาในใจของเรา เอวงั 


