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ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมนะ เวลาวนัเขา้พรรษา เราบวชมา เห็นไหม เราเขา้พรรษา 
ไดช่ื้อหน่ึง เวลาเราออกพรรษา เห็นไหม ออกพรรษา เราบวชระหวา่งพรรษา เราได้
ประพฤติปฏิบติั ออกพรรษาเราไดช่ื้อหน่ึง เวลาเขา้พรรษาน่ีพระบวชใหม่ น่ีพระบวช
ใหม่ เรามาจากคฤหสัถ ์เวลาออกพรรษเขาเรียกวา่ทิด เรียกบณัฑิต เรากไ็ดช่ื้อมา เขาใหช่ื้อ 
พอเขาใหช่ื้อใหเ้สียงให้ช่ือใหน้ามมา ใหช่ื้อใหน้ามมาน่ีเป็นช่ือเป็นนาม  

แต่ระหวา่งท่ีเราประพฤติปฏิบติั ในพรรษาหน่ึงเราไดส่ิ้งใดตกคา้งในใจเราไป ได้
ส่ิงท่ีตกคา้งในใจนะ สมบติัทางโลก เห็นไหม สมบติัทางโลกเขาแสวงหามา เขาไดท้รัพย์
สมบติัมาขนาดไหน เขาเอาไปเทียบเคียงกนัไดว้า่เขามีสมบติัมากนอ้ยขนาดไหน อนัน้ี
ศีลธรรมในหวัใจของเราไง อตัตตัถสมบติั สมบติัของใจ ใจถา้มีสมบติัข้ึนมานะ  

เรามีสติ ค  าวา่มีสติ ก่อนท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ค าวา่สติคือช่ือของมนั 
แต่เวลาเรามีสติ เราฝึกหดัเรามีสติของเรา สติของเรามนัจะยบัย ั้งความคิดของเราได ้เราได้
เน้ือหาสาระ เราไดข้อ้เทจ็จริงของค าวา่สติ  

ถา้เรามีสติของเรา เรามีสมาธิของเรา เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัสงบ
เขา้มาไดเ้รามีความร่มเยน็เป็นสุข เรารู้ได ้ ขณิกสมาธิ เรามีความร่มเยน็เป็นสุข ถา้มนัจะ
ละเอียดเขา้ไปเป็นอุปจารสมาธิ เห็นไหม อุปจารสมาธิ จิตมนัละเอียดมากข้ึน มีความสงบ
มากข้ึน ออกรับรู้มากข้ึน น่ีอาการของมนัแสดงออกมาตามความจริงของมนั ถา้เรา
ก าหนดพทุโธของเราต่อเน่ืองมากข้ึนไป มนัเป็นอปัปนาสมาธิ มนัเขา้ไปสกัแต่วา่รู้ มนั
ละเอียดลึกซ้ึงจนพดูออกมาเป็นภาษาสมมุติไม่ได ้เขาถึงวา่อปัปนาสมาธิสกัแต่วา่รู้ แมแ้ต่
เป็นภาษาสมมุติไม่ได ้ ยงัมีสมมุติอยูว่า่ “สกัแต่วา่รู้” มนักรู้็ของมนั เห็นไหม มนัมี
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สติปัญญาของมนั มีขอ้เทจ็จริง มีเน้ือหาสาระตามขอ้เทจ็จริงนั้น การใหช่ื้อใหน้าม เราได้
ช่ือไดน้ามของมนัมา  

เราเรียนศึกษามาปริยติัน่ี เขาวา่เราตอ้งมีการศึกษา เราศึกษามาเพื่อความมีปัญญา
ของเรา ปัญญาของเราน่ีปัญญาทางทฤษฎี ปัญญาทางโลก ปัญญาทางโลกคือปัญญา
ความจ ามา ศึกษามาจากครูบาอาจารยข์องเรา องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ตาม
ความจริงโดยชอบ วางธรรมและวินยัน้ีไวโ้ดยเน้ือหาสาระตามความเป็นจริงในใจของ
องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ วางธรรมวินยัน้ีไว ้ เวลาเทศน์ธรรมจกัรข้ึนมา 
พระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรม เพราะสจัจะความจริงในใจขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ เทศนา
วา่การไปมนัมีขอ้เทจ็จริงตามเสียงธรรมนั้นไปตามความเป็นจริง พระอญัญาโกณฑญัญะ
ใชส้ติใชปั้ญญาไตร่ตรองตามความเป็นจริงอนันั้นไป เห็นความเกิดข้ึนและความดบัไป
เป็นธรรมดา เห็นความเป็นจริงนะ  

การใหช่ื้อใหน้ามนั้นเป็นส่วนหน่ึง แต่การใหช่ื้อใหน้ามนั้น ถา้ไม่มีขอ้เทจ็จริง
ตามความเป็นจริงอนันั้น การใหช่ื้อใหน้ามมนักเ็ป็นการใหช่ื้อใหน้ามเป็นภาษาโลก น่ี
โลกียปัญญาๆ ปัญญาทางโลกเขาโลกียปัญญา โลกตุตรปัญญา ปัญญาตามความเป็นจริง
ข้ึนมาในหวัใจของเรา ถา้ตามความเป็นจริงในหวัใจเรามนัจะมีขอ้เทจ็จริงในใจของเรา 
การใหช่ื้อใหน้ามทางโลกมนัเป็นการใหช่ื้อใหน้ามทางโลกอยา่งหน่ึงนะ 

ถา้การใหช่ื้อใหน้ามตามความเป็นธรรมล่ะ การใหช่ื้อใหน้ามตามเป็นธรรม เห็น
ไหม น่ีแมแ้ต่ทางปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธะ ในการปริยติัน่ะ มนักเ็ป็นการศึกษาช่ือศึกษานาม 
การศึกษาช่ือศึกษานามเราศึกษาข้ึนมาโดยความเป็นจริงของเรา เรารู้ความจริงของเรา แต่
มนักไ็ม่มีขอ้เทจ็จริงในหวัใจของเรา  

ถา้มีขอ้เทจ็จริงในใจของเราล่ะ ถา้ขอ้เทจ็จริงในใจของเราน่ีเราตอ้งเอาใจของเรา
ไวใ้นอ านาจของเราได ้ เราตอ้งรู้ถกูรู้ผดิได ้ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ท าไมมนัถึงมีความสงบ
เขา้มา ถา้ความสงบเขา้มา ความสงบกบัความเป็นจริง มนัมีความสุขตามความเป็นจริงอนั
นั้น ถา้มนัเป็นความสงบไม่เป็นความเป็นจริง มนัเป็นสญัญา เพราะวา่จิตใจเราเคยสงบ
เขา้มาน่ี เราอยากไดอ้ยา่งนั้น เราอยากอารมณ์ตามความเป็นจริงอยา่งนั้น มนัเป็นสญัญา 
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มนัเป็นส่ิงท่ีเราเคยไดส้มัผสั แต่มนัไม่มีความจริง เห็นไหม ไม่มีความจริงอยา่งนั้น ใจ
ของเรามนักไ็ม่เป็นความจริงตามนั้น น้ีคือวา่การใหช่ื้อใหน้ามมาอยา่งหน่ึงนะ ขอ้เทจ็จริง
ในใจของเราอยา่งหน่ึงนะ  

เวลาทางโลกของเขา เห็นไหม ช่ือนายสมชาย เขาไดช่ื้อของเขามาวา่เป็นนาย
สมชาย นายสมชายท าความดีกไ็ด ้ นายสมชายท าความชัว่กไ็ด ้ ค  าวา่นายสมชายๆ น่ี ใน
โลกน้ีมนัเป็นลา้นๆ คน นายสมชายท่ีเขา้หอเกียรติคุณ มนัท าคุณงามความดีจนช่ือของเขา
เขา้หอเกียรติคุณ เขา้หอท่ีมีคนเคารพนบัถือ นั้นกเ็ป็นช่ือความจริงอนันั้นได ้ นายสมชาย
ติดคุกติดตะรางจนเขามีโทษประหาร กน็ายสมชายเหมือนกนั แต่ช่ือๆ เดียวกนัแต่มนั
แตกแขนงกนัไปเป็นแต่ละบุคคลๆ เห็นไหม ช่ือสมชายๆ มีเป็นร้อยเป็นพนั ถา้เป็นร้อย
เป็นพนัข้ึนมาน่ี ส่ิงท่ีทางโลกเขามีของเขาอยูเ่หมือนกนั  

น่ีกเ็หมือนกนั เวลาเราจะใหช่ื้อใหน้าม การท่ีใหช่ื้อใหน้ามเป็นอยา่งหน่ึง ตามเป็น
จริงของเราในหวัใจของเราเป็นอีกอยา่งหน่ึง ถา้เป็นอีกอยา่งหน่ึง เห็นไหม เราศึกษา
ธรรมกเ็พื่อเหตุน้ี ก่อนเขา้พรรษา ก่อนเขา้พรรษานั้น ในทุกพรรษา เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้วางธรรมและวินยั เห็นไหม บอกวา่ก่ึงพทุธกาลศาสนาจะเจริญอีกหน
หน่ึง แลว้พอส้ินยคุของสมณโคดม พระศรีอริยเมตไตรยจะมาตรัสรู้เป็นองคต่์อไป เป็น
ภทัรกปั กปัน้ีมี ๕ องค ์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ๕ พระองคท่ี์จะมาตรัสรู้ต่อไป
ขา้งหนา้ 

โลกน้ีเป็นอจินไตย โลกน้ีเคยอยูข่องมนัอยูอ่ยา่งน้ี แต่โลกมนัเปล่ียนแปลงสภาพ
ของมนัไป ถึงกาลถึงเวลามนัเปล่ียนแปลงของมนัไป ถา้เปล่ียนแปลงไปน่ีมนัเป็น
อจินไตยๆ อจินไตย ๔ ส่ิงน้ีอจินไตย จิตของเราเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ มนัเป็นความ
จริง เรามีขอบมีเขตของเรา  

ถา้มีขอบมีเขตของเรา เห็นไหม เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย ์พบพทุธศาสนา เรามี
ศรัทธาความเช่ือของเรา เราถึงไดม้าบวชเป็นพระของเรา เรามาบวชเป็นพระ บวชเป็น
พระอะไร พระเป็นผูป้ระเสริฐ น่ีเราเป็นนาย ก. นาย ข. นาย ง. เราเป็นผูป้ระเสริฐไหม เรา
กป็ระเสริฐในความจริงของเรา ถา้ไม่มีความประเสริฐเราจะมีความเป็นทิฏฐิมานะในใจ
ของเราไหม  
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ในใจของเรากมี็ทิฏฐิมานะของคน คนจะทุกขจ์นเขญ็ใจขนาดไหนเขากมี็ทิฏฐิ
มานะของเขา แต่ถา้ทิฏฐิมานะอนันั้น เห็นไหม ถา้เป็นสมัมาทิฏฐิ ทิฏฐิความเห็นอนั
ถกูตอ้ง ถกูตอ้งคืออะไร ถกูตอ้งเห็นไหม น่ีโลกมนัเป็นแบบน้ี โลกมนัเป็นแบบน้ี เราเกิด
มากบัโลกเรากอ็ยูก่บัโลก อยูก่บัโลกนะ น่ีมนัสมมุติทั้งนั้น น่ีโลกียปัญญาๆ มนักเ็กิดจาก
น้ีแหละ เกิดจากโลก ถา้คนมีสติปัญญามนัจะทวนกระแสเขา้มา ทวนกระแสโลก  

ทวนกระแสโลก กระแสโลกน่ีกระแสของเราท่ีเป็นอยูน่ี่เป็นกระแสโลก ถา้เรา
ไหลไปตามโลก เห็นไหม ปลาตาย ปลาตายมนัจะไหลไปตามน ้า มนัไหลของมนัไป สุข
สบายดว้ย ไม่ตอ้งทวนกระแส ไม่ตอ้งแหวกวา่ยข้ึนไปเพราะมนัปลาตาย ปลาตายอาศยั
ใหน้ ้ าพดัพาไป มนัเน่ามนัเหมน็ของมนัไป ปลาเป็น เห็นไหม ปลาเป็นมนัทวนกระแสน ้า 
ปลามนัตอ้งทวนน ้าข้ึนไปเพื่อไปวางไข่ของมนั มนัจะด ารงเผา่พนัธ์ุของมนั  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราเกิดมาเป็นมนุษยข้ึ์นมาแลว้ เห็นไหม ส่ิงท่ีเราเกิดมาน่ีมนัเห็น
โทษของวฏัฏะไหม? ถา้เห็นโทษของวฏัฏะ เรากพ็ยายามไปปฏิบติั แลว้ไปปฏิบติัท่ีไหน
ล่ะ? เวลาบอกวา่พระธุดงคเ์ราเขา้ป่าเขา้เขาไปหาสถานท่ีวิเวก คนป่าคนเขาเขามีนะ น่ีคน
ป่าคนดอย คนดอยอยูใ่นป่ามาตลอด เกิดในดอยเกิดบนป่าบนเขานั้นน่ะ แลว้ก็
เจริญเติบโตข้ึนมา เขาด ารงชีพของเขาเหมือนกนั น่ีเหมือนกนั การท่ีเราจะทวนกระแสๆ 
ส่ิงท่ีเราออกธุดงคอ์อกวิเวกนั้น มนักเ็ป็นปัจจยัเป็นเคร่ืองอาศยั เป็นส่ิงท่ีเราจะแสวงหา
ตวัตนของเรา เราแสวงหาหวัใจของเรา เราจะไปธุดงคท่ี์ไหนกแ็ลว้แต่ เรากเ็พื่อจะหา
ความสงบระงบัในใจของเรา เพื่อเกิดศีลสมาธิในใจของเราข้ึนมา ทวนกระแสๆ  

น่ีกเ็หมือนกนั เราเกิดเป็นมนุษย ์มนุษย ์เห็นไหม เราเกิดมาเป็นมนุษย ์มนัเป็นโลก 
เกิดจากพอ่จากแม่ เกิดจากกาม องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้บอกพระโมคคลัลานะ 
พระโมคคลัลานะท่ีเขาจะถวายกามแลว้ปฏิเสธเขา น่ีเพง่ของเขาจนทุกทวารเกิดหนอน
ชอนไช กรรมมนัหนกัๆ สุดทา้ยแลว้พระโมคคลัลานะไปขอองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้ใหช่้วยเขา องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกวา่กรรมเขามากนกั หนกัเท่า
แผน่ดิน หนกัเท่าแผน่ดินน่ีเหาะไปบนอากาศเพื่อท่ีจะเห็นแผน่ดิน องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสมัพทุธเจา้บอกไวเ้ลยนะ “ถา้เธอเห็นโลกน้ีเท่าใบมะขาม อยา่ไปมากจากนั้นให้
กลบัมา” เวลาไปแลว้หลง ไปจนกลบัมา กลบัมาน่ีมาร าพนักบัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจา้  
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“โทษของกามมนัหนกัหนานกั โทษของกาม”  

“โมคคลัลานะ เธอพดูอยา่งนั้นไม่ได ้เราตถาคตกเ็กิดจากกามเหมือนกนั”  

เราจะปฏิเสธโลกไม่ไดไ้ง องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กมี็พอ่มีแม่ องค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กเ็กิดจากพอ่จากแม่เหมือนกนั เกิดจากกามเหมือนกนั แต่
เกิดจากกามข้ึนมาน่ีเราเอาส่ิงน้ีมาร้ือคน้มาทวนกระแสกลบัเขา้ไปในใจขององคส์มเดจ็
พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ไปตรัสรู้เองโดยชอบ น่ีไง เราปฏิเสธโลกไม่ไดห้รอก ถา้ผูท่ี้ปฏิบติั
จริงเห็นตามความเป็นจริง เขาปฏิเสธโลกไดย้งัไง เพราะเขาเกิดมาจากโลก ไม่มีโลกจะ
เกิดมีคนไดอ้ยา่งไร 

ไม่มีโลกวฏัฏะเกิดอยา่งไร จิตมนัเวยีนตายเวียนเกิดในวฏัฏะมนัปฏิเสธได้
อยา่งไร มนัปฏิเสธไม่ได ้ เกิดมาแลว้เพยีงแต่เราจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไร เราจะตั้ง
สติปัญญาของเราอยา่งไร ถา้ทวนกระแสเขา้มานะ เราศึกษามาเรากมี็ความรู้ของเรา เห็น
ไหม ศึกษาช่ือศึกษานามมา  

เราใหช่ื้อใหน้ามกนัมา น่ีนายสมชายๆ นายท าดีกไ็ด ้ ท าชัว่กไ็ด ้ เพราะวา่อ  านาจ
วาสนาของเขา ค าวา่อ  านาจวาสนาของเขาเพราะจิตใจของเขา ถา้จิตใจของเขามีคุณงาม
ความดีของเขา เขาจะทวนกระแสของเขา เขาทวนกระแสโลก เขาไม่ไปตามโลกได ้ เขา
ยบัย ั้งของเขาได ้ 

อยูก่บัโลก ดูสิ ดูคนท่ีเขามีสติปัญญาของเขา มีวฒันธรรมของเขา เขาอยูก่บัโลก 
เขาไม่ไปกบักระแสโลก ทุนนิยมๆ น่ีมนัท่วมโลก ท าไมเขามีสติปัญญายบัย ั้งได ้ท าไมเขา
มีสติปัญญาทรงวฒันธรรมของเขาได ้ ท าไมเขามีการรักษาวฒันธรรมของเขา รักษา
ประเพณีของเขา รักษาประเพณีของเขาดว้ยความภมิูใจ ไอพ้วกเราพวกอ่อนแอ เห็นส่ิงใด
เป็นกระแสท่ีเขาต่ืนเตน้ เรากต่ื็นเตน้ไปกบัเขา กระแสทุนนิยม น่ีอะไรต่างๆ กท่็วมโลกๆ 
เรากไ็ปกบัเขา แต่คนท่ีมีคุณธรรมของเขา เขายบัย ั้งของเขาได ้ เขามีความสุขของเขาได ้
เขาตั้งสติปัญญาของเขาได ้เขาทวนกระแสกลบัไปท่ีไหน ถา้เราไม่มีสติปัญญาเราจะทวน
กระแสกลบัไปท่ีไหน  
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ถา้เราไม่มีค าบริกรรม เราไม่มีชาวพทุธ เราไม่ใช่เป็นชาวพทุธ เราไม่มีพทุธ
ศาสนา เราไม่มีรัตนตรัย เราไม่มีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แกว้สารพดันึก เราไม่มี
ไตรสรณคมนเ์ป็นท่ียดึท่ีเหน่ียว ถา้เราไม่มีไตรสรณคมน์เป็นท่ียดึท่ีเหน่ียว จิตใจมนัก็
เร่ร่อน จิตใจมนักไ็ม่มีหลกัมีเกณฑข์องมนั ถา้มนัมีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ มี
รัตนตรัยเป็นทีพึ่งเป็นท่ีเกาะ ถา้มีท่ีพึ่งท่ีเกาะเรามีวฒันธรรมประเพณีของเรา  

ถา้มีวฒันธรรมประเพณีของเรามนักเ็ป็นโลก ถา้เป็นโลกมนักมี็วฒันธรรม
ประเพณี มนักต็อ้งมีเปลือก เปลือกส้ม ในเม่ือส้มมนักมี็เปลือกส้มเป็นธรรมดา สงัคม
ประเพณีวฒันธรรมมนักเ็ป็นเปลือกส้ม มนักรั็กษาส่ิงน้ีไว ้เรารักษา ดูสิ ส้มทั้งใบน่ี ถา้คน
ท่ีไม่เขา้ใจมนั กินตั้งแต่เปลือกส้มเขา้ไปมนักข็ม ถา้มนัปอกเปลือกส้ม มนักไ็ดเ้น้ือส้มท่ี
หวาน  

วฒันธรรมประเพณี เรากอ็ยูก่บัวฒันธรรมประเพณีเพื่อรักษาส่ิงท่ีเป็นไตรสรณ
คมน์ของเรา ถา้รักษาไตรสรณคมน์ของเรา ถา้เรามีสติปัญญา เห็นไหม เรามีค าบริกรรม
ของเรา เรามีค าบริกรรมพทุโธ ธรรมโม สงัโฆของเรา ถา้มีค าบริกรรมของเราจิตใจมีท่ี
เกาะท่ีอาศยั ถา้จิตใจมีท่ีเกาะท่ีอาศยั มนัทวนกระแส ทวนกระแส มนัทวนกระแสจากท่ีน่ี 
มนัปฏิเสธไม่ได ้ คนท่ีปฏิเสธโดยก าป้ันทุบดิน ปฏิเสธโดยไม่ใชปั้ญญา ปฏิเสธอยา่งนั้น
ไดอ้ยา่งไร เขาไม่ไดป้ฏิเสธอยา่งนั้น ส่ิงท่ีมีอยูก่คื็อมีอยู ่การปฏิเสธคือปฏิเสธตณัหาความ
ทะยานอยากของเรา ปฏิเสธการยดึมัน่ถือมัน่ของเราไง “อานนท ์รูป รส กล่ิน เสียง รูปอนั
วิจิตร เสียงอนัวิจิตร รูปอนัวิจิตร นั้นไม่ใช่กิเลส ตณัหาความทะยานอยากของคน
ต่างหาก”  

ตณัหาความทะยานอยากของคนต่างหากมนัเป็นกิเลส มนัไม่ใช่รูปอนัวิจิตร เสียง
อนัวิจิตร รูปอนัวิจิตร ความวิจิตรอนัความสวยงามนั้นมนัเป็นกิเลส มนัไม่ใช่ มนัมีของ
มนัอยูอ่ยา่งนั้น น่ีรูปอนัวิจิตรมนัไม่ใช่กิเลส ตณัหาความทะยานอยากของคน ตณัหา
ความทะยานอยากของคน น่ีกเ็หมือนกนั เราเกิดอยูก่บัโลก ส่ิงท่ีมนัเป็นโลก เห็นไหม เรา
ศึกษาช่ือศึกษานามมา เรากต็อ้งศึกษาตามความเป็นจริงและศึกษาทางทฤษฎี เรากรู้็เขา้ใจ
ของเราได ้ 
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แต่ความเป็นจริงล่ะ เราท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ใจมนัมีท่ีเกาะท่ีอาศยัเขา้มา 
เห็นไหม สติกเ็ป็นสติเน้ือหาสาระ สติตามขอ้เทจ็เจริง ถา้มีสมาธิข้ึนมา สมาธิกส็มาธิตาม
ความเป็นจริงของมนั แลว้ถา้มีปัญญาข้ึนมา ปัญญามนัจะต่ืนเตน้มาก พอมนัต่ืนเตน้ข้ึนมา
เราจะซาบซ้ึง  

เวลาหลวงตาท่านบรรลุธรรมของท่านข้ึนมา น่ีกราบแลว้กราบเล่า มีภิกษุหนุ่มอยู่
องคห์น่ึง กราบแลว้กราบเล่า กราบแลว้กราบเล่า มนักราบอะไรน่ะ น่ีมนักราบอะไร 
กราบส่ิงท่ีมองไม่เห็น เรามองไม่เห็นน่ะ กราบแลว้กราบเล่า กราบอากาศเหรอ อยูใ่นป่า
ในเขาจะไปกราบอะไรล่ะ กราบเคารพพระรัตนตรัยไง กราบเคารพน่ีพทุธ ธรรม สงฆ ์
รวมเป็นหน่ึงเดียวไง กราบธรรม-สจัธรรม สจัธรรมอนัท่ีรู้ท่ีเห็นนั้นน่ะ กราบแลว้กราบ
เล่า กราบแลว้ในหวัใจ น่ีปัจจตัตงั สนัทิฏฐิโก รู้เฉพาะตน รู้เห็นตามความเป็นจริงในใจ
ของตน  

แต่คนท่ีมองมาจากขา้งนอกน่ีกราบอะไรน่ี แต่เวลาเรากราบทางโลก เห็นไหม ถา้
ไม่มีพระพทุธรูปเราจะกราบอะไร? เวลากราบพระกต็อ้งมีพระ ไม่มีพระจะท าบุญกศุลท่ี
ไหน นัน่มนัเป็นเร่ืองโลก เรากอ็ยูก่บัโลก วฒันธรรมประเพณีเป็นอยา่งน้ี เรากอ็ยูม่าเป็น
อยา่งน้ี น่ีใหช่ื้อใหน้าม การใหช่ื้อใหน้าม เห็นไหม ถา้ภาษาโลกน่ีเพราะใหช่ื้อใหน้าม
วิทยาศาสตร์เขาถึงคา้นได ้ 

พระมีท่ีไหน กล็กูชาวบา้นทั้งนั้น พระกม็าจากคน ท าไมคนกเ็ป็นคนเหมือนกนั น่ี
กเ็ป็นคนเหมือนกนั ห่มผา้เหลืองท าไมตอ้งไปเคารพบูชา  

เขาดูกนัท่ีคุณธรรม เขาดูท่ีพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีความแสดงออกอนันั้นน่ะ มนั
เป็นจริงไม่จริง มนัเป็นแบบนั้น ถา้วิทยาศาสตร์เขาคิดกนัอยา่งนั้น โลกคิดอยา่งนั้น  

แต่ถา้น่ีไง มนัอดัอั้นตนัใจ มนัไม่เหมือนธรรม ธรรมมนัมีหยาบมีละเอียด เห็น
ไหม รูปธรรม นามธรรม ส่ิงท่ีเป็นธรรมน่ีใหช่ื้อใหน้ามมา มนักเ็ป็นช่ือทั้งนั้นน่ะ แต่ถา้
เป็นความจริง ความจริงเรามีสติปัญญาเราแยกแยะแลว้ เราแยกแยะของเรา เห็นไหม ครู
บาอาจารยข์องเรากอ็ยูว่ดัอยูว่าของเรา  
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เรากมี็รูปมีนามเหมือนกนั เรากมี็ร่างกายมีจิตใจเหมือนกนั ถา้มีร่างกายมีจิตใจ
เหมือนกนัเรากพ็ิจารณาของเราสิ เรามีสติปัญญาเรากเ็กาะเก่ียวของเราไว ้ถา้มนัเกาะเก่ียว
ของมนัไว ้เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีเราพทุโธๆๆ พทุโธ ธรรมโม สงัโฆ ส่ิงท่ีจิตมนัเกาะไว ้จิตตอ้ง
เกาะไว ้ 

ครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติัมาท่านรู้จริงของท่าน ท่านรู้จริงของท่านนะ 
จิตน้ี... จิตน้ี... ความรู้สึกนึกคิดอนัน้ีมนัเร็วมาก มนัมีพลงังานมาก มนัมีความทุกข์
ความสุขในหวัใจน่ีลน้เหลือ ถา้ใครรู้ใครเห็น ใครถนอมรักษา ใครสร้างสจัจะความจริง
ในใจข้ึนมาได ้มนัจะเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรย ์ 

ส่ิงท่ีมหศัจรรยท์างโลก เห็นไหม ส่ิงท่ีมหศัจรรยท์างโลก ๗ อยา่ง ดูสิ ส่ิง
มหศัจรรยท์างโลกเขาเขา้ไปดูกนัไปศึกษากนั มนุษยส์ร้างข้ึนทั้งนั้นน่ะ แต่คุณธรรมในใจ
ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตร 
น่ีตรัสรู้เองโดยชอบโดยความเป็นจริงในใจอนันั้น แลว้ใจอนันั้น เวลาองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้แสดงธรรม เห็นไหม เทวดา อินทร์ พรหม ตรัสรู้ธรรมโดยชอบๆ 
มหาศาลเลย ในหวัใจอนัน้ีมนัมหศัจรรย ์ ส่ิงท่ีเป็นความมหศัจรรยข์องเราล่ะ ส่ิงท่ี
มหศัจรรยไ์ม่ใช่มนุษยส์ร้าง สจัจะๆ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค สจัจะ จิตน้ีมีการกระท า
ออกมาจากอริยสจั จิตน้ีมีการกระท า ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ นิโรธะมีดว้ยมรรค
ญาณ มนัเป็นจริงข้ึนมา ถา้มนัเป็นจริง  

ถา้มนัไม่มีความเป็นจริงส่ิงน้ีจะพิสูจน์กนัไดอ้ยา่งไร ส่ิงน้ีตรวจสอบกนัได้
อยา่งไร ส่ิงน้ีมนัตรวจสอบความเป็นจริงข้ึนมา เห็นไหม เราใหช่ื้อใหน้ามมาก่อน น่ีการ
ใหช่ื้อใหน้าม เห็นไหม ดูสิ เกิดมาจากพอ่จากแม่ พอ่แม่กใ็หช่ื้อใหน้ามมา มาบวชเป็น
พระอุปัฌายก์ใ็หฉ้ายามา ไดฉ้ายามา เวลาเรามาปฏิบติัข้ึนมาน่ี เรามาศึกษาในธรรม เราก็
ไดช่ื้อไดน้ามมา แต่ถา้ไดค้วามจริงข้ึนมามนัมหศัจรรยน์ะ  

แต่จิตมนัสงบข้ึนมาน่ีมนัสงบ เพราะมนัสงบข้ึนมาน่ี ถา้คนท่ีบวชแลว้จิตสงบได ้
มนัติดใจนะ เวลาจิตใจน้ีมนัเจริญมนับอกเลย มรรคผลนิพพานจะหยบิจบัไดเ้ลย หวงั
มรรคผล มรรคผลนิพพาน แต่เวลาปฏิบติัไปๆ เวลาจิตมนัเจริญนะ แลว้มนัพิจารณามาถึง
ท่ีสุด ไม่เป็นอกปุปธรรม เส่ือมได ้ความเจริญแลว้เส่ือม เส่ือมแลว้เจริญ น่ีสพัเพ ธรรมมา 
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อนตัตา ธรรมทั้งหลายเป็นอนตัตา ความเจริญ เจริญท่ีไหนกเ็ส่ือมของมนั มนัเป็นโดย
ธรรมชาติของมนั  

แต่เวลาจิตเรา ถา้เรามีสติมีปัญญาของเรา เรามีสติปัญญา เราพิจารณาของเราไป 
พิจารณาตามความเป็นจริง มนัเป็นอนตัตาเหมือนกนั แต่ใครเป็นผูรู้้เห็นอนตัตา ใครเป็น
ผูท่ี้แยกแยะ ใครเป็นผูพ้ิจารณาอนตัตา แลว้วางอนตัตาไวต้ามความเป็นจริง เวลามนั
บรรลุธรรมนัน่เป็นอกปุปธรรม ส่ิงท่ีเป็นอกปุปธรรมเป็นผลของมนั อนัน้ีเป็นความจริง 
ถา้เป็นความจริงน่ะมนัจะไม่เส่ือม แต่ถา้จิตท่ีมนัเส่ือมๆ เจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม 
เจริญแลว้มนัเส่ือม เวลาจิตท่ีมนัเจริญข้ึนไป มนักม็รรคผลนิพพานหยบิเอาควา้เอาจบัฉวย
เอา เวลามนัเส่ือมข้ึนมาน่ีทอ้ถอย ทดทอ้ถอย จิตเจริญแลว้เส่ือม น่ีครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็น
จริงข้ึนมาท่านจะคอยดูแลเราให ้ คอยดูแลในหวัใจของเรา คอยปกป้อง คอยดูแล คอย
ช้ีแนะเรา ถา้มนัเส่ือม มนัเส่ือมมนักต็อ้งเจริญได ้เวลามนัเจริญข้ึนมามนัเจริญมาจากไหน 
เจริญมาจากหวัใจท่ีมนัด ามืดน่ี  

จิตใจของเราน่ี จิตใจท่ีใหช่ื้อใหน้ามกนัมา แต่มนัยงัไม่เป็นความจริงข้ึนมา เรา
ศึกษามาเรากมี็ความรู้ของเราข้ึนมา เวลาปฏิบติัไปมนัเป็นความจริงข้ึนมา มนักเ็ป็นความ
แปลกประหลาดเป็นความมหศัจรรยข์องใจ ใจมหศัจรรย ์ มนัจบัตอ้งของมนั มนั
มหศัจรรยข์องมนั น่ีมหศัจรรยข์องมนัแต่รักษาไม่เป็น หญา้ปากคอก หญา้ปากคอกเวลา
ฝึกหดัใหม่ เวลาฝึกหดัใหม่ส่ิงท่ีรักษาไม่เป็น เวลามนัเจริญงอกงามข้ึนมามนัดีงามข้ึน
มาแลว้มนักเ็ส่ือมไป  

เวลามนัเส่ือมไปนะ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นกด็บัไปเป็น
ธรรมดา เป็นธรรมดาของมนั แต่คนดูแลรักษามนัไม่ธรรมดา คนดูแลรักษามนัยดึมัน่ถือ
มัน่ของมนั เวลาเส่ือมไปมนักเ็สียใจนอ้ยใจของมนั มนัเส่ือมไปเป็นธรรมดา เพราะไม่
ธรรมดามนัไปคิดถึงอดีตอนันั้น ครูบาอาจารยถึ์งบอกใหป้ล่อยวางๆ ปล่อยวางใหไ้ด ้ ส่ิง
ท่ีมนัเจริญข้ึนมาเป็นการยนืยนัวา่สจัจะมีจริง มรรคผลมีจริง หวัใจมีจริง  

เห็นไหม ช่ือรูปช่ือนามมนัมีจริง ช่ือรูปช่ือนาม เห็นไหม นามน่ีเขากศึ็กษากนั มี 
ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ มีภวงัค ์ตกภวงัคต่์างๆ จิตลงมาสู่ภวงัค ์เวลารูป รูป มหาภูตรูป รูปละเอียด
รูปหยาบกว็า่ส่ิงนั้นเรารักษาของเรามา เวลามนัไปรู้จริงข้ึนมาล่ะ มนัรู้จริงข้ึนมามนั
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มหศัจรรย ์ เห็นไหม มหศัจรรยส่ิ์งนั้นซบัๆ มาในใจของเรา ถา้มนัซบัมาเป็นความจริง 
ความจริงข้ึนมาน่ี ถา้มนัเจริญข้ึนไป มนัเจริญข้ึนไปแลว้มนัรักษาไม่ได ้ มนัรักษาความ
ต่อเน่ืองไม่ได ้มนัเส่ือมข้ึนมา เส่ือมข้ึนมากต็อ้งสู้กนัต่อไป พิจารณากนัต่อไป  

คนเราขิปปาภิญญา ปฏิบติัง่าย รู้ง่าย ปฏิบติัง่ายรู้ง่ายบางทีมนัไปเพราะมีอ านาจ
วาสนา แต่ของเรามนัตอ้งกระเสือกกระสน แต่กระเสือกกระสนๆ เพื่อความจริง 
กระเสือกกระสนต่อสู้กบักิเลสของตวั เวลากิเลสในหวัใจนะ ส่ิงใดต่างๆ ท่ีเราจะพฒันา 
เราจะจดัการของเรา จะจดัการทางโลก เราจดัการทุกอยา่ง เรามีความสามารถจดัการได ้
แต่เวลาเราจดัการหวัใจของเราล่ะ แลว้ใครจะช่วยเหลือเจือจานเรา เวลาทุกขใ์จข้ึนมา 
เวลาเส่ือมข้ึนมา ใครจะมาช่วยเหลือจดัการของเรา  

มีครูบาอาจารยค์อยบอกคอยแนะ คอยบอกคอยแนะ เรากบ็อกวา่คอยบอกคอย
แนะน่ีเส่ือมแลว้ค่อยมาบอก เวลามนัเจริญข้ึนมาไม่เห็นบอกเลย เวลามนัเจริญข้ึนมามนั
เจริญมาจากไหน เวลามนัเจริญข้ึนมามนักเ็จริญจากเหตุ เจริญจากสติปัญญาของเรา ถา้
สติปัญญาของเราท าไดจ้ริงมนัไดจ้ริงข้ึนมา เห็นไหม น่ีมนัเป็นปัจจตัตงั ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิก
บาน ถา้มนัมีความรู้ความต่ืนความเบิกบานในหวัใจของเรา มนัไดข้อ้เทจ็จริงไง มนัเป็น
การใหช่ื้อใหน้าม มนัเป็นการปฏิบติัไดต้ามความเป็นจริง มนัเป็นสนัทิฏฐิโก ถา้มนัเป็น
ความจริงข้ึนมา ความจริงอนัน้ีมนัประจกัษก์บักลางหวัใจ ถา้ประจกัษก์ลางหวัใจ เห็น
ไหม น่ีเคร่ืองอยู ่ 

พระเรามนัมีขอ้วตัรเป็นเคร่ืองอยูน่ะ ถา้เราไม่มีขอ้วตัรเป็นเคร่ืองอยูจิ่ตใจมนั
เร่ร่อน พอจิตใจเร่ร่อนมนักไ็ปกวา้นเอาความนอ้ยใจทั้งนั้นน่ะ มองไปทางโลกเขาอยูสุ่ข
อยูส่บาย เขามีทุกอยา่งประสบความส าเร็จของเขา เราเป็นพระเป็นเจา้ข้ึนมา ท าไมเราตอ้ง
มาอตัคดัขาดแคลนอยา่งน้ี ความวา่อตัคดัขาดแคลนมนัอตัคดัขาดแคลนของกิเลสไง 
กิเลสมนัไม่ยอมจ านน มนัไม่พอใจสถานะอยา่งน้ี มนัจะพอใจสถานะทางโลกเขา  

แต่ทางโลกเขาน่ีเขาตอ้งทุกขต์อ้งยากของเขา ส่ิงใดมาน่ีโลกน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจ มนั
ไม่มีส่ิงใดสมบรูณ์ตามแบบอยา่งท่ีเราจินตนาการหรอก มนัมีความขาดตกบกพร่องเป็น
ธรรมดา แต่เขาหามาเขาหามาเติมเตม็ของเขา เขาหามาความเป็นอยูข่องเขา เรามองอยูน่ี่ 
เราวา่ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีเราปรารถนา  
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แต่เวลาเรามีขอ้วตัรเป็นเคร่ืองอยู ่มีขอ้ปฏิบติัเป็นเคร่ืองอยู ่ถา้มีขอ้วตัรปฏิบติัเป็น
เคร่ืองอยู ่ จิตใจมนัอยูก่บัขอ้วตัรปฏิบติัน่ี ขอ้วตัรปฏิบติัๆ กก็ารกระท าของเราไง ถา้การ
กระท าของเรา มนักมี็ท่ีอยูท่ี่อาศยั เห็นไหม น่ีกเ็หมือนกนั เวลาค าบริกรรมของเรา จิตมนั
กมี็ท่ีเกาะ ถา้จิตเราไม่มีท่ีเกาะ เราจะเอาอะไรเป็นท่ีเกาะ นามธรรมน่ี ใหช่ื้อใหน้ามมา เรา
กไ็ดช่ื้อไดน้าม แต่ความจริงมนัไม่มี  

แต่ถา้มนัไปเกาะพทุโธๆๆ มนัมีความจริงของมนัมา ถา้มนัสงบไดแ้ค่ไหน มนัก็
ไดแ้ค่นั้น ถา้มนัสงบไม่ไดม้นักด้ิ็นรนของมนั มนัด้ินรนเพราะอะไร เพราะมนัมีพทุธานุ
สติครอบง ามนัไว ้ถา้ไม่มีพทุธานุสติครอบง ามนัไวม้นักเ็ร่ร่อนของมนั แต่วา่มีพทุธานุสติ
ครอบง ามนัไวม้นักเ็ร่ร่อนของมนัไม่ได ้ น่ีขอ้วตัร น่ีมีเคร่ืองอยู ่ ถา้มนัมีเคร่ืองอยู ่ ถา้อยู่
ดว้ยความพอใจมนักส็งบระงบัเขา้มา อยูด่ว้ยความไม่พอใจ อยูด่ว้ยตณัหาความทะยาน
อยาก อยูด่ว้ยความด้ินรน มนักด้ิ็นรนของมนัข้ึนมา  

น่ีไง การปฏิบติัตามความเป็นจริง มนัไม่ใช่ช่ือไม่ใช่นาม มนัเป็นความจริง ถา้
ความจริงมนัดีข้ึนมา มนักดี็ข้ึนมาตามความเป็นจริงอนันั้น ถา้ความจริงมนัมีข้ึนมา เห็น
ไหม เรากไ็ดป้ฏิบติับูชาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ การปฏิบติั เห็นไหม ดูสิ วนั
พระวนัเจา้เราประพฤติปฏิบติั หลวงปู่ ขาว น่ีบูชาพระพทุธ บูชาพระธรรม บูชาพระสงฆ ์
ทั้งๆ ท่ีท่านเป็นผูท่ี้ส้ินกิเลสแลว้ ท่านยงัปฏิบติับูชาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์น่ีรัตนตรัยเป็นเคร่ืองอยู ่เห็นไหม เพื่ออะไร เพื่อวิหารธรรม  

ไอข้องเรากิเลสเตม็หวัใจนะ เราปฏิบติัมากิเลสเตม็หวัใจ ในพรรษา ก่อน
เขา้พรรษาเรากต็ั้งใจของเรา ตั้งใจอธิษฐานพรรษา อธิษฐานธุดงคก์นั น่ีอธิษฐานธุดงค์
ท าไม ระหวา่งหน่ึงพรรษา ในพรรษาท่ีผา่นมา เห็นไหม ส่ิงท่ีกา้วมาเราตั้งช่ือตั้งนามกนั 
ใหช่ื้อใหน้ามวา่ “เราจะท า จะใหไ้ด”้ ท าใหไ้ด ้ น่ีส่ิงน้ีเรากไ็ดช่ื้อ ถา้พรรษาหน่ึงผา่นไป
มนักเ็พิ่มตวัเลขเขา้ไปอีกหน่ึงพรรษา ช่ือกเ็ปล่ียนแปลงไปแลว้ ช่ือนามมนัจะมี
เปล่ียนแปลงของมนัตลอดไป  

แต่สจัจะความจริงในใจ ถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมา มนัคงท่ีของมนั อกปุปธรรมๆ 
อฐานะท่ีเติมส่ิงใดเขา้ไป ไม่เติมส่ิงใดเขา้ไปไม่ได ้จะไปตดัทอนส่ิงใดกไ็ม่ได ้แต่ส่ิงท่ีมนั
เป็นความจริงข้ึนมา ความจริงมนัเกิดจากการบกพร่อง เกิดจากจิตท่ีบกพร่อง จิตบกพร่อง 
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จิตน้ีพร่องอยูเ่ป็นนิจมนัถึงเวียนตายเวียนเกิด ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ จิต
สมบูรณ์ของมนั เตม็ของมนั เป็นธรรมธาตุ ธาตุสจัธรรม  

สจัธรรม เห็นไหม จิตน้ีกลัน่มาจากอริยสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มนักลัน่มา
เป็นทางเดินของปัญญา ปัญญามนัไดก้า้วเดินของมนัไป ถา้ปัญญาไดก้า้วเดินไปตาม
ความเป็นจริงเราจะรู้เห็น น่ีช่องทาง ช่องทางท่ีมนักา้วเดินมาตั้งแต่พื้นฐานข้ึนมา เห็น
ไหม น่ีความสงบของใจ  

ถา้ใจมนัไม่สงบ คนวิง่อยูม่องภาพส่ิงใดมนักไ็ม่ชดัเจนนกั ถา้ยงัเดินอยู ่ เห็นไหม 
ยงัเดินอยูภ่าพนั้นกม็องไดร้างๆ ถา้หยดุน่ิงอยูแ่ลว้มองภาพนั้น ถา้จิตมนัหยดุน่ิงอยู ่ เห็น
ไหม น่ีเราถึงตอ้งท าความสงบของใจหยดุน่ิงอยูเ่พื่อดูอาการของมนั จิตเห็นอาการของจิต 
จิตท่ีมนัจะหมุนเวียนไปเพราะอาการนั้นกระตุน้ อาการนั้นยแุหย ่ อาการ เห็นไหม มนั
โดยธรรมชาติ  

โดยธรรมชาติของมนุษย ์ มีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์
เห็นไหม เกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม สถานะของเขาเป็นทิพย ์ เกิดเป็นมนุษยมี์ธาตุ ๔ 
และขนัธ์ ๕ มนัเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ ธรรมชาติของมนุษยม์นัมีความรู้สึกนึกคิด พอ
ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเราจะส่ือสารกนัไดอ้ยา่งไร  

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็เป็นมนุษย์
เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เวลาพิจารณานะ พิจารณาดว้ยปัญญา ปัญญา
ท่ีไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ๖ ปี นั้นคือโลกียปัญญา ปัญญาของฤๅษีชีไพร เห็นไหม ฌาน
โลกีย์ๆ  จะรู้วาระจิต จะรู้ต่างๆ เป็นฌานโลกีย ์ เป็นเร่ืองของโลก เร่ืองของโลก โลกเกิด
จากอะไร โลกเกิดจากจิต เพราะจิตมนัสงบเขา้มา จิตมนัรู้เขา้มาแต่เป็นประสาโลก โลกีย
ปัญญา ถา้จิตสงบเขา้มา เห็นไหม อาปานสติจนจิตสงบเขา้มา จิตเห็นอาการของจิต พอจิต
เห็นอาการของจิต อาการคือความรู้สึกนึกคิด โดยธรรมชาติของเรา ความรู้สึกนึกคิดน้ี
เป็นเรา  

เรามีความรู้สึกนึกคิด เราถึงมีความนอ้ยเน้ือต ่าใจ เราถึงมีความขาดตกบกพร่อง
เพราะความรู้สึกนึกคิดของเราเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีกิเลสมนัสร้างภาพ เพราะความรู้สึก
นึกคิดอยา่งนั้นมนัถึงเป็นไฟเผาลนใจของเราเอง เพราะใจของเรา เราก าหนดพทุโธ ใช้
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ปัญญาอบรมสมาธิ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา สงบเขา้มา มนัปล่อยวางธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เขา้
มาเป็นสจัจะ สจัจะเป็นความจริงของมนั ถา้จิตมนัสงบเขา้มา เห็นไหม  

เวลาเราก าหนดพทุโธๆ เวลามนัสงบระงบัเขา้มา ถา้เขา้ถึงอปัปนาสมาธิ สกัแต่วา่
รู้ น่ีพอจิตมนัสงบเขา้มา ถา้มนัเป็นอุปจารสมาธิมนัออกรู้ ออกรู้เห็นไหม จิตเห็นอาการ
ของจิต ถา้จิตสงบเขา้มาธรรมชาติมนัเป็นแบบนั้น มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เพราะธาตุ 
๔ และขนัธ์ ๕ แต่ตวัจิตไม่ไดพ้ดูถึง ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ โดยทางโลก
เขา แต่ถา้จิตสงบเขา้มามนัเห็นธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ถา้เห็นธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ จิตเห็น
อาการของจิต  

จิตเห็นอาการของจิตน่ี จิตจบัอาการรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ อารมณ์
ความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกเป็นรูป เห็นไหม อารมณ์ความรู้สึกคิด ความนึกคิดต่างๆ 
เป็นรูปโดยสมบรูณ์ มนัถึงเกิดอารมณ์ความรู้สึก ถา้จบัเป็นรูปไดอ้ารมณ์ความรู้สึกมนัมี
เวทนา เวทนาคือความดีใจ ชอบใจ เสียใจ กบัอารมณ์ความรู้สึกนั้น อารมณ์ความรู้สึกนั้น 
มนัจะเกิดข้ึนไดม้นัตอ้งมีสญัญา สญัญาคือขอ้มูลของใจ พนัธุกรรมของจิต พนัธุกรรม
ของกายมีหยาบละเอียดแตกต่างกนั มนักเ็กิดจากสญัญาเกิดจากขอ้มูลนั้น สงัขารความคิด 
ความปรุง ความแต่ง เวลาจบัความคิดได ้ สงัขารความคิดความปรุงแต่งกคื็อความคิด
ความปรุงความแต่ง แต่งจากรูปนั้น จากรูปนั้นนะ ถา้มีวิญญาณรับรู้ เห็นไหม จิตเห็น
อาการของจิต จิตเห็นอาการของจิตแลว้จบัวิปัสสนา ส่ิงท่ีวา่โลกียปัญญาๆ โลกียปัญญาน่ี
จิตเวลาออกรับรู้น่ีเขาเอาความรู้สึกนึกคิดออกรู้ ท่ีวา่ฌานโลกีย์ๆ  รู้ความรู้สึกนึกคิด รู้ส่ิง
ต่างๆ มนัเป็นฌานโลกีย ์เป็นเร่ืองของโลกียปัญญา  

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เวลาจิตสงบเขา้มาแลว้ จิตเห็นอาการ
ของจิต จิตเห็นรูป เห็นเวทนา เห็นสญัญา เห็นสังขาร เห็นวิญญาณ เห็น เห็นแต่จบัไม่ได ้
เห็นแต่จบัไม่ไดก้ล็ม้ลุกคลุกคลาน ถา้เห็นมนัจบัไดน่ี้ทวนกระแส ทวนกระแสไง อยา่งน้ี
มนัไม่ใช่ใหช่ื้อใหน้าม เวลาใหช่ื้อใหน้ามกนั เห็นไหม ไดช่ื้อไดน้ามกนัมา นัน่เป็นรูป น่ี
เป็นนาม กว็า่ไดช่ื้อไดน้าม มนักไ็ปใหค่้าใหช่ื้อใหน้ามเหมือนกนั มนัไม่เป็นความจริง ถา้
เป็นความจริงถา้มนัจบัข้ึนมาได ้ ใครใหช่ื้อใหน้าม มนัไม่ตอ้งใหช่ื้อใหน้าม ส่ิงน้ีมนัเป็น
ความจริง ความจริงเพราะอะไร เพราะจิตมนัจบัได ้ 



เทศนพ์ระ เร่ือง ใหช่ื้อ 

©2014 www.sa-ngob.com 

๑๔ 

จิตมนัจบัได ้ จิตมนัรับรู้ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัมีรสของธรรมไง รสของสมาธิ
ธรรม จิตสงบกมี็รสชาติของมนั รสชาติของสมาธิ รสชาติของความสงบ รสชาติของ
ความอ่ิมเอม รสชาติของความสุข รสชาติของจิตท่ีน่ิงอยู ่ รสชาติของจิตท่ีมนัไดเ้ค้ียวกิน 
มนัไดเ้ค้ียวกินมนัไดส้ ารอก มนัไดส้ ารอกส่ิงท่ีเป็นสงัโยชน์ เห็นไหม รูป เวทนา สงัขาร 
วิญญาณ  

“อานนท ์รูปอนัวิจิตรไม่ใช่กิเลส”  

รูปอนัวิจิตร เสียงอนัวิจิตร รูป รส กล่ิน เสียง ท่ีสวยงามท่ีเป็นวิจิตร จะวิจิตรขนาด
ไหนมนัไม่ใช่กิเลส ตณัหาความทะยานอยากของคนต่างหาก ตณัหาความทะยานอยาก
ของคนต่างหากเป็นกิเลส ถา้จิตมนัเห็นอาการของจิต มนัพิจารณาของมนัแยกแยะของ
มนั ส่ิงท่ีวา่เป็นโลกียปัญญาเป็นเร่ืองหน่ึง จิตขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้เวลา
จิตสงบเขา้มาแลว้ เห็นไหม อาปานสติท าใหจิ้ตสงบเขา้มา เวลาจิตเห็นอาการของจิต ท่าน
พิจารณาของท่าน ท่านพิจารณาของท่าน เห็นไหม พิจารณาแยกแยะของท่าน ส่ิงต่างๆ 
แยกแยะใหเ้ห็นตามความเป็นจริง มนัคาย มนัคายของมนัออกเป็นชั้นเป็นตอนๆ  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เราปฏิบติัของเรา เห็นไหม น้ีไม่ใช่ช่ือ ไม่ใช่การใหช่ื้อใหน้าม น้ี
เป็นความจริง ถา้ความจริงมนัเป็นปัจจุบนั มนักงัวานกลางหวัใจนะ มนักงัวานตามความ
เป็นจริงในหวัใจของเรา ถา้ใครปฏิบติัใครเจริญงอกงามข้ึนมา แลว้มนัรู้เห็นของมนั มนั
ต่ืนเตน้ของมนั ถา้มนัต่ืนเตน้ของมนั เห็นไหม ดูสิ ทางโลกเขา เขาท าหนา้ท่ีการงานเขาได้
ทรัพยส์มบติัของเขามา เขาวา่เขาไดท้รัพยส์มบติัของเขา ไดม้ากไดน้อ้ย เขาภูมิใจ เขาดีใจ 
เขาเอามาใชจ่้ายใชส้อยในชีวิตประจ าวนัของเขา  

เราภาวนาเขา้ไป จิตเราสงบเขา้มาน่ีไดส้มาธิ ถา้จิตไดส้มาธิแลว้ออกฝึกหดัใช้
ปัญญา เราไดอ้ตัตตัถสมบติั ส่ิงท่ีเป็นสมบติัในใจของเรา เห็นไหม จิตท่ีมนัเป็นสมาธิ มนั
กมี็ความสุขความสงดัมีความร่มเยน็ของมนั จิตท่ีมนัออกฝึกหดัใชปั้ญญา มนัเป็นธรรมะ
ส่วนบุคคลๆ ธรรมะของใจดวงนั้น ถา้ใจดวงนั้นมีวฒิุภาวะรู้ไดข้นาดน้ี  

แลว้ถา้มีครูบาอาจารย ์ เราเอาคุณธรรมของเราไปถวายท่าน เราปรึกษาท่าน น่ีครู
บาอาจารยท่์านรู้เลย สมบติั อตัตตัถสมบติั สมบติัของใจดวงน้ี มีสมบติัเท่าน้ี แลว้สมบติัท่ี
มนัจะเพิ่มมากข้ึน น่ีพจิารณาซ ้าพิจารณาซากน่ะ จากท่ีเรามีอตัตตัถสมบติั มนัพิจารณาไป
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มนัพิจารณาซ ้าพิจารณาซาก เวลามนัขาด อนันั้นไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่
ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ ถา้มนัไม่ใช่เรา แลว้เรารู้อะไร ถา้มนัไม่ใช่เรา เราเอาอะไรไปรู้มนั 
ถา้มนัไม่รู้ มนัไม่รู้มนักเ็ป็นเรา เป็นเราเรากห็ลง  

เวลาเรามีสติปัญญาจิตสงบแลว้เราจบัอาการของจิตพิจารณาได ้ แลว้พิจารณาซ ้า
แลว้มนัปล่อย ตทงัคปหานน่ีมนัไม่ใช่เรา แต่มนักไ็ม่มีผลตอบสนอง พิจารณาซ ้าๆๆๆ จน
มนัขาด ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัสลดั
ท้ิง จิตมนัรวมลง จิตมนัรวมลงมนัปล่อยหมด พอมนัปล่อยหมดน่ีสงัโยชนม์นัขาด ถา้มนั
ขาดไป ขาดไปน่ีแลว้มนัเหลืออะไร ส่ิงท่ีเหลือมนัคืออกปุปธรรม อกปุปธรรม ส่ิงน้ีมนั
เป็นความจริง ถา้เป็นความจริง ความจริงเกิดจากไหน ความจริงเกิดจากใจ  

เวลาใจของเรานะ เวลาเราท าความสะอาดบา้นเรือนของเรา บา้นเรือนของเรามนั
สกปรก เราท าความสะอาดของเราเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา น่ีโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ
ผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล เราท าความสะอาด
บา้นเรือนของเรา ท าความสะอาดบา้นเรือนของเรา อนาคามิมรรค อนาคามิผล วา่งหมด 
เป็นเรือนวา่ง ท าความสะอาดบา้นเรือนหมดแลว้ แลว้ท าอะไรต่อไปล่ะ จะท าส่ิงใดต่อไป 
การจะท าต่อไป เห็นไหม ไอค้นท่ีท าความสะอาดมาน่ะ น่ีจิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้
หมองไปดว้ยอุปกิเลส อุปกิเลสความยดึมัน่ถือมัน่ในตวัมนัเอง เราตอ้งท าความสะอาด
บา้นเรือนของเราเขา้มา มนัสะอาดเขา้มาเป็นชั้นเป็นตอน แลว้คนท่ีท าความสะอาด
นั้นน่ะ น่ีเราจะท าอยา่งไรใหผู้ท่ี้ท  าความสะอาดนั้นใหท้ าลายภพท าลายชาติ ตน้ตอของ
มนัไง คร่อมตออนันั้นอยูไ่ง  

น่ีตอของจิต ตอของใจ น่ีวา่ใจสะอาดบริสุทธ์ิๆ มนัท าความสะอาดเขา้มาเป็นชั้น
เป็นตอนเขา้มา แลว้ถา้มนัมีตวัตอ มนัมีตวัใจอยูน่ี่ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน่ี้หมอง
ไปดว้ยอุปกิเลส มนัยงัมีตวัตนอยูน่ี่ มนัมีส่ิงท่ีมารมนัจบัตอ้งไดน่ี้ แลว้มนัจะท าอยา่งไร 
ถา้มนัท าอยา่งไรน่ี ถา้เรามีครูมีอาจารยม์นัจะยอ้นกลบัมา น่ีอนาคามิมรรค อนาคามิผล 
อรหตัตมรรค อรหตัตผล อรหตัตมรรคน่ีส่ิงท่ีมนัละเอียดบริสุทธ์ิมนัตามความเป็นจริง น่ี
มนัเป็นความจริง ความจริงในการประพฤติปฏิบติั มนัไม่ใช่เป็นความจริงโดยการใหช่ื้อ
ใหน้าม  
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การใหช่ื้อใหน้าม องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ พทุธะ พทุ
โธ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เขายกยอ่งสรรเสริญ ส่ิงน้ีมนักเ็ป็นการยกยอ่ง
สรรเสริญของสามโลกธาตุ แต่ความเป็นจริงส่ิงน้ีเป็นสมมุติทั้งนั้น สมมุติบญัญติัๆ มนัมี
มา มีช่ือมีนามกนัมาตลอด แต่ความจริงในใจอนันั้นน่ะ ความจริงในธรรมธาตุอนันั้น 
ความจริงในส่ิงท่ีท าลายตออนันั้น ถา้มนัท าส่ิงอนันั้น มนัเป็นความจริง  

การใหช่ื้อใหน้ามกเ็ป็นอนัหน่ึงนะ เราศึกษาช่ือศึกษานาม ถา้เรามีการใหช่ื้อให้
นามกนัมา กเ็ป็นการใหช่ื้อใหน้ามมาในทางโลก การใหช่ื้อใหน้ามมาเป็นมงคลชีวิตใน 
มงคล ๓๘ ประการ ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  การใหช่ื้อใหน้ามกนัมากเ็พื่อ
การศึกษาแลกเปล่ียนเพื่อความเขา้ใจในสจัธรรม ถา้การศึกษาแลกเปล่ียนในสจัธรรมนั้น
เป็นมงคลชีวิต การสนทนาธรรมเป็นมงคลอยา่งยิง่ การสนทนาธรรมโดยการประพฤติ
ปฏิบติัของเรา เรามีคุณธรรมส่ิงใด เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาระดบัไหน เราสนทนาธรรม
กนัเพื่อแยกแยะ เพื่อความดีงามของเรา  

วนัน้ีวนัมหาปวารณา ใครมีส่ิงใดเป็นประโยชน์ ส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์กบัเรา 
เราจะปวารณากนัดว้ยจิตท่ีเป็นกศุล ส่ิงใดท่ีมนัผดิพลาด ส่ิงใดท่ีเป็นการกระท าของคน 
นัน่มนัแลว้แต่เขา เขามีสติมีปัญญาไดแ้ค่นั้น  

ถา้เขามีสติมีปัญญาแค่นั้น เหมือนเดก็ เราจะสอนความรู้ท่ีสูงส่งใหก้บัเดก็ เดก็ยงั
รับไม่ได ้ แต่เดก็ถา้มนัโตข้ึนมา มนัอยากรู้อยากเห็นของมนั น่ีเดก็เวลามีการศึกษาไม่
ขวนขวาย เวลาโตข้ึนมาเขาตอ้งใชแ้รงงานเพื่อด ารงชีวิตของเขา เดก็ถา้มีการศึกษา เขามี
การคน้ควา้ของเขา เขาขวนขวายของเขา โตข้ึนมาเขาจะมีสติปัญญาของเขา เขาจะท า
หนา้ท่ีการงานของเขาดว้ยประสบการณ์ความเป็นจริงของเขา  

หวัใจของเรากเ็หมือนกนั เราแสวงหาส่ิงใดของเรา ถา้เราตั้งใจเพื่อท าความจริง
ของเรา เห็นไหม การใหช่ื้อใหน้ามนั้นอยา่งหน่ึงนะ การใหช่ื้อใหน้ามของโลก โลกใหช่ื้อ
ใหน้ามกนัมา น่ีกระแสสงัคมเร่ืองของเขา มนัเร่ืองของเขา  

ถา้เร่ืองของเราล่ะ เร่ืองเราน่ีความลบัไม่มีในโลก จิตน้ีมนัรู้ สุขกรู้็วา่สุข ทุกขก์รู้็วา่
ทุกข ์ มีกรู้็วา่มี ไม่มีกรู้็วา่ไม่มี มนัเป็นความจริงของมนั มนัไม่ใช่เป็นการใหช่ื้อใหน้าม 
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มนัเป็นปัจจตัตงั มนัเป็นสนัทิฏฐิโก มนัเป็นสมบติัของเรา เราพยายามหาสมบติัอนันั้น
เพื่อเป็นอตัตตัถสมบติัของเรา เอวงั   


