
เทศน์เช้าเร่ือง พระอรหนัต์คือพระอรหนัต์ ๑ 

 

©2012 www.sa-ngob.com 

พระอรหันต์คอืพระอรหันต์ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์เชา้ วนัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๔๒ 
ณ วดัสนัติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

 วนัน้ีวนัเฉลิมฯ น่ะ วนัของผูมี้บุญไง บุญกศุลนะมนัของผูมี้บุญนะ บุญ คุณของความดี การ

สะสมความดี ทุกคนท ากนัหมดเลย ทุกคน เห็นไหม ท าบุญถวายในหลวง แลว้คนถามบ่อยเลยวา่ 

“ถวายอุทิศส่วนกศุลใหค้นเป็นไดไ้หม?”  

เราท าอุทิศส่วนกศุลใหถ้วายในหลวง คนเป็นกอ็ุทิศได ้ คนตายกอ็ุทิศได ้ คนเป็นอุทิศได ้ เห็น

ไหม เพราะอุทิศไปบารมีมนัส่งเสริมไปๆ เราท าบุญอุทิศใหใ้นหลวง ทุกคนท าอทิุศใหใ้นหลวงหมด

เลย แต่คนท าน่ะได ้อดยาเพื่ออุทิศในหลวง เห็นไหม ท าตวัเพื่ออทิุศในหลวง แลว้เราไดอ้ะไรข้ึนมา เรา

ไดส่ิ้งท่ีเราท าคุณงามความดีไง อนัน้ีมนัเป็นการยอมรับ คนท่ีจะยอมรับไดน้ะ สะสมบุญบารมีมาขนาด

น้ีนะ เป็นการยอมรับทัว่โลกเลย ยอมรับ เห็นความเป็นไปของประเทศไทยเร่ืองรักในหลวงน่ีแปลก

มาก  

แต่น่ีเราตอ้งยอ้นกลบัมาสิ กวา่ท่ีจะเป็นอยา่งน้ีได ้เห็นไหม สะสมบุญบารมีมาตั้งแต่ตอนข้ึนนัง่

เป็นกษตัริยใ์หม่ๆ ตอ้งสะสมมาๆ ท ามา ใครจะเห็นเช่ือ-ไม่เช่ือกแ็ลว้แต่ สะสมไปดว้ย น่ีท าดีตอ้งไดดี้ 

มนัเขา้กบัหลกัศาสนาไง ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ แลว้แต่วา่มนัจะอยูท่  าตรงไหนกแ็ลว้แต่ แต่มนั

จะใหผ้ลตลอด น่ีท าคุณงามความดีมาตลอด แลว้ถา้ยอ้นกลบัไปนะ มนัไม่ใช่ท าคุณงามความดีตั้งแต่

ชาติน้ีท่ีไหนล่ะ  

ส่วนบนของฝ่ายปกครอง เห็นไหม ชนชั้นบน มนัตอ้งสร้างสมคุณงามความดีมา มนัจะพดัไป

เร่ือยๆ พดัไปเร่ือย ไปไดน้ะ ไปได ้ น่ีบุญกศุลมนัส่งไป ถา้อยา่งนั้นคนจนๆ คนท่ีวา่คนทุกขย์ากน่ีเป็น
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คนท าบาปไปทั้งนั้นสิ ถึงเป็นคนทุกขย์ากนะ เวลาเราตีศาสนา ตีเขา้มาเพื่อกิเลสไง ความทุกขค์วามยาก

หรือความมัง่มีศรีสุขนั้นมนัไม่ใช่บุญกศุลโดยตวัหลกัมนัเองไง บุญกศุลน้ีพระพทุธเจา้สอนถึงวา่

ความสุข-ความทุกขใ์นหวัใจต่างหาก  

คนเราฐานะจะมัง่มีหรือไม่มัง่มี บางทีท าไมพระโพธิสตัวเ์กิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉานกย็งัมี บางชาติ

เกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน สตัวเ์ดรัจฉานตอ้งต ่ากวา่คนสิ แต่เป็นสตัวเ์ดรัจฉานกเ็ป็นหวัหนา้สตัว ์ เป็นปลา 

เป็นนกแขกเตา้ จะเป็นกวางทอง เป็นอะไรน่ี เป็นหวัหนา้สตัว ์ แต่มนัพดัวนไป เห็นไหม มนัสะสม

บารมีแต่ละภพแต่ละชาติข้ึนไปของเขา  

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้วา่ในหลวงน่ีเป็นพระโพธิสตัวก์น่็าจะพดูวา่น่าจะใช่ พระโพธิสตัวส์ร้างสมมา

ก่ีชาติแลว้ แลว้สะสมมา ถึงการยอมรับมนัตอ้งมีตรงนั้นดว้ย แลว้สะสมมา ถา้คนเรานะอยูใ่นความ

อิสระของตวัเอง กิเลสมนัพาไป มนัท าใหท้ าใจตวัเองได ้ มนัอยากหรอก มีอ  านาจ มีทุกอยา่งอยูใ่นมือ 

มนัจะท าอะไรกไ็ดแ้ลว้แต่ความพอใจ แต่ท าไมท าแต่คุณงามความดีล่ะ?  

เวลาจะมีศึกเกิดอะไรข้ึนมา อยา่ท าใหป้ระชาชนฉนัเดือดร้อนนะ เห็นไหม อยา่ท าให้ประชาชน

ของฉนัเดือดร้อน พยายามจะใหค้นมีความสุข แลว้ความสุขนั้นยอ้นกลบัไปถึงตวัท่านเอง เห็นไหม 

ทุกคนรัก ทุกคนเคารพ เป็นเกราะป้องกนัตวัอยา่งดีท่ีสุด มวลชน ความเช่ือของคน ความเช่ืออนัน้ีเกิด

จากตรงไหน?  

ความเช่ืออนัน้ีมนัตอ้งสะสมมาหน่ึง แลว้วา่ตอ้งมีบุญตอ้งมีบารมีของเขามา แลว้ท าไมคนตอ้ง

เป็นหลายร้อยลา้นคนยอมรับคนๆ เดียว เห็นไหม ท าดีตอ้งไดดี้ ถา้เราพดูถึงคุณงามความดีนั้น เราก็

สะสมของเรา นัน่ดีภายนอก  

ดีภายนอก เห็นไหม หลกัของศาสนาสอนวา่ “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” สุข-ทุกขอ์ยูท่ี่ใจของบุคคล

คนนั้น ดวงใจดวงนั้นถึงจะท าสุขท าทุกขถึ์งใจดวงนั้น น่ีเราอาศยัขา้งนอก เราอุทิศใหข้า้งนอกไป มนัก็

เปรียบเหมือนกบัเราศรัทธาในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เห็นไหม ถา้เราศรัทธาในพระพทุธ พระ
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ธรรม พระสงฆ ์น่ีพระรัตนตรัย พระธรรมค าสัง่สอน ศีลน่ีบงัคบัใจเราเขา้ไปแลว้ เพราะเราตอ้งมีความ

เช่ือ  

แต่น้ีพอมาคิดวา่พทุธ ธรรม สงฆ ์ เป็นรัตนะ เป็นแกว้สารพดันึก เรานึกไม่ออก พอนึกไม่ออก 

เราท าไม่ออก เอ ๊ ท าอยา่งไร มนัลงัเลสงสยันะ ชาวพทุธถึงไม่มีหลกัเกณฑอ์ะไรเลย ถา้ชาวพทุธจะมี

หลกัเกณฑ ์ เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ก่อน เห็นไหม น่ีเราเช่ือในหลวงเพราะมนัเห็นๆ กนั

อยู ่เรายอมรับวา่คุณงามความดีของท่าน  

พระพทุธเจา้มากกวา่นั้นนะ! พระโพธิสตัวต์อ้งสร้างบุญบารมีเป็นพระโพธิสตัวก่์อน แลว้พระ

โพธิสตัวต์อ้งสะสมไปจนพระพทุธเจา้พยากรณ์ พยากรณ์แลว้ถึงไดส้ะสมมาอีก ๑๐ ชาติสุดทา้ย เห็น

ไหมทศชาติ จนเป็นพระเวสสนัดร พระพทุธเจา้ทุกๆ องคต์อ้งมาสละครอบครัวทั้งหมดเลย สละกณัหา 

ชาลี ตอ้งสละหมด นางมทัรีกส็ละออก ตอ้งสละออกทั้งหมดเพราะมนัสะเทือนหวัใจ ส่ิงท่ีสะเทือน

หวัใจท่ีสุดในโลกน้ีไม่มีอะไรเหมือนระหวา่งฝ่ายตรงขา้ม มนัสะเทือนมาก แลว้เป็นคู่ของตวัเอง แลว้

กระชากออกไปจากใจท่ีวา่เป็นของเราอยูก่บัมืออยา่งน้ี แลว้กม็าขอไป  

ความใหม้นัใหด้ว้ยสญัชาตญาณ แต่ความทุกขอ์นันั้นเตม็หวัใจนะ มนัสะเทือนถึงขั้วหวัใจ แลว้

พอมาไปเป็นเจา้ชายสิทธตัถะแลว้กย็งัตอ้งสละออกไปอีก สละออกไป พระพทุธเจา้จะเป็นอยา่งนั้น

หมด ถา้ไม่เป็นอยา่งนั้นมนัไม่ถึงโพธิญาณ ถา้เป็นอยา่งนั้นดว้ยความน่ิมนวลหรือไม่น่ิมนวลอีก

ต่างหาก  

การสะสมมา ท าคุณงามความดีตอ้งไดคุ้ณงามความดี ท าคุณงามความดีนะ ท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่

ตอ้งไดช้ัว่ จะมีหลกัศาสนาไม่มีหลกัศาสนา สจัธรรมมนัเป็นอยา่งนั้น น่ีมนัมีหลกัศาสนาใหช้ี้น าอีก

ต่างหาก เราจะท าคุณงามความดีไง ดีภายนอก เห็นไหม เราท าคุณงามความดี ตอ้งสละใหใ้นหลวง 

สละในหลวง แลว้ในหวัใจเราล่ะ เราจะสละใหใ้ครล่ะ?  

หวัใจเรายิง่สละออกเท่าไหร่มนัยิง่ไดม้ากขนาดนั้น เวลาท าบุญกศุลนะ อุทิศใหใ้นหลวงไป 

อุทิศไปแลว้บุญเราจะขาดไปเลย เช่น ท าบุญวนัน้ี อุทิศใหทุ้กๆ คนแลว้มนัจะบกพร่องไปไหม? ไม่มี
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บกพร่องไป มนัจะเพิ่มมากข้ึน เพราะวา่มนัเป็นนามธรรม บุญมนัเป็นกศุล ยิง่สละออกไป เหมือน

เทียนเล่มหน่ึง จุดเทียนติดเล่มหน่ึงแลว้จุดใหเ้ล่มต่อๆ ไป เทียนเล่มนั้นมนัจะจางไปตรงไหน เทียนเล่ม

เก่ากย็งัเตม็ท่ี เราอุทิศไปเท่าไหร่ มนัยิง่ไดม้ากเขา้มา น่ีอุทิศออกไปๆ  

มนัเป็นนามธรรมใช่ไหม? นามธรรมอุทิศออกไป อุทิศเพื่อเขา เรากไ็ดม้ากข้ึนๆๆ มนัสะสมนะ 

มากข้ึนตรงไหน? มากข้ึนตรงผลตอบแทนไง เรายิม้แยม้แจ่มใสใหผู้อ่ื้น ผูอ่ื้นยิม้แยม้แจ่มใสใหเ้รา เรา

ท าคุณประโยชน์ใหค้นอ่ืน คนอ่ืนกต็อ้งคิดถึงเรา น่ีอุทิศออกไป น่ีขนาดน่ีเป็นวตัถุนะ ส่ิงท่ีมองเห็น 

นามธรรมเหมือนกนั หวัใจดวงน้ีประเสริฐ คนๆ น้ีเป็นคนดี คนน้ีวา่เราเคารพนบัถือ มนัเป็นการ

ยอมรับ เห็นไหม บารมีจะสะสมมาตรงนั้น ทีน้ีถา้เป็นภายในล่ะ?  

น่ีนามธรรมจากภายนอกตอ้งกระทบเขา้มา ธรรมะมนัละเอียดอ่อนมากไง ท าคุณงามความดี

ภายนอก กบัท าคุณงามความดีภายใน เห็นไหม ใจมนักย็งัคิดอยู ่ ใหค้รูบาอาจารยส์อนมนักย็งัคิดอยูว่า่ 

เอะ๊ มนัไม่น่าจะถกู ไม่น่าจะเป็นอยา่งนั้น ใจเราตอ้งคิดไปอีกอยา่งหน่ึง ใจเรามนัมีความโตแ้ยง้ เพราะ

กิเลสในหวัใจมนัมีอยู ่ ความเห็นแก่ตวั เราไม่ไดบ้อกเราเห็นแก่ตวันะ แต่สญัชาตญาณของมนั มนัเป็น

โดยธรรมชาติของมนั ความเห็นแก่ตวั ความโตแ้ยง้ภายใน ความลงัเลสงสยั เห็นไหม มนัมีอยูโ่ดย

ธรรมชาติของมนั ทีน้ีตอ้งท าใจใหส้งบจากตรงน้ีไง ท าใจใหส้งบเป็นความดีภายในแลว้  

จากอุทิศส่วนกศุลภายนอกมนักเ็ขา้หลกัเขา้มา เหมือนกบัมาถวายทานตลอดน่ีไดฟั้งเทศน์ ฟัง

เทศน์บ่อยๆ เขา้ ไอค้  าเทศน์ค  าสัง่สอนมนัจะเขา้ไปถึงใจของตวัเอง น่ีมนัเป็นค าสอน เอะ๊มนัแปลก มนั

แปลกจากโลกไปนะ สมมุติสจัจะ สมมุติน่ี สจัจะน่ีเป็นสมมุติทั้งหมด สมมุติน่ีมนัเป็นสมมุติอยู ่แต่มนั

มีจริง เห็นไหม สจัจะ สมมุติสจัจะ แลว้อริยสจัจะ สจัจะภายใน อริยสจัจะ  

ถา้เราจะเห็นอริยสจัน่ีคือเราจะเห็นทุกขข์องเราไง เห็นทุกขข์องเรานะ แต่น่ีเราไม่เห็นทุกขข์อง

เรานะ เราเดินตามทุกขต์อ้ยๆ ต่างหากนะ คนเราเกิดมาเราไม่รู้จกัทุกขข์องตวัเองเลย มนับ่นต่อเม่ือทุกข์

มนัเกิดข้ึนแลว้ แลว้เราค่อยมาบ่นกนั มนัไม่เห็นอริยสจัไง มนัเห็นแต่สมมุติสจัจะ  
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สมมุติสจัจะคือวา่เทียบเคียงมาพดูกนั ความจริงเหมือนไง เหมือนทุกขเ์ลย เวลาเล่ากนั หรือเช่น

เราไปประสบอุบติัเหตุอะไรกแ็ลว้แต่ เรามาคิดถึงความนั้น เราจะสยองใจ เห็นไหม มนัเป็นความจริง

เหมือน เพราะไม่ใช่ของจริงแลว้ แต่ถา้เราประสบอุบติัเหตุเลยอยูใ่นขณะนั้น นัน่น่ะความจริงแท ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนน่ีเป็นความทุกขเ์หมือน มนัไม่ใช่เป็นอริยสจั มนัเป็นสมมุติ

สจัจะ เป็นความทุกข ์ มนัเป็นความทุกขเ์หมือนไง เป็นความคลาดเคล่ือนไป เราถึงตามไปๆ เราถึงไม่

เห็นทุกข ์ เราจบัทุกขไ์ม่ได ้ เราถึงไม่เห็นอริยสจั เราตอ้งเห็นอริยสจัก่อน เราเห็นอริยสจัแลว้เราถึง

ท างานในอริยสจันั้นไง  

มนัถึงวา่น่ีมนัจะสูงข้ึน ความสูงข้ึนของใจของท่ีมนัสูงข้ึน เห็นสมมุติสจัจะก่อน เห็นสมมุติ

สจัจะกเ็ช่ือไง เช่ือในสมมุติสจัจะ เช่ือ น่ีสุตมยปัญญา เห็นอริยสจั เห็นทุกขข์องตวัเอง ตวัเองทุกข์

ข้ึนมา  

มนัไม่เห็นทุกขอ์ยา่งน้ีหรอก ไอเ้ห็นทุกขอ์ยา่งน้ีมนัเห็นทุกขเ์ป็นอดีต-อนาคต เห็นไหม เราจะ

ทุกขต์รอมใจ เราจะคิดมากต่อเม่ือเราหกัหา้มไม่ได ้ แต่ถา้เห็นอริยสจัก่อน ท าอริยสจั กิจจญาณ สจัจ

ญาณ สจัจญาณเกิดข้ึน กิจจญาณเกิดข้ึน การท าอยา่งนั้นแลว้มนัรู้แจง้แทงตลอดไง ส่ิงน้ีจะเป็นโทษ มนั

จะหลบหลีก เห็นไหม พอมนัหลบหลีกส่ิงท่ีจะเป็นโทษ มนัจะเกิดโทษไดอ้ยา่งไร? มนัจะเกิดทุกขไ์ด้

อยา่งไร?  

น้ีมนัไม่ใช่อยา่งนั้น เราวา่อนัน้ีเป็นทุกขแ์ต่เราท าส่ิงนั้นตลอดเวลา เราท าส่ิงวา่มนัจะเกิดเหตุให้

เป็นทุกขต์ลอดเวลา แต่เราวา่เป็นทุกข ์เห็นไหม แต่ถา้เห็นสจัจะจริง เห็นรู้เท่าตามความเป็นจริง มนัจะ

ยบัย ั้งตรงนั้น มนัจะไม่ไปท าเหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์เห็นไหม  

น่ีเหมือนกนั อริยสจันะ ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกขใ์ช่ไหม ทุกขด์บั รู้สจัจะในการดบัทุกข ์ น่ีใน

อริยสจัไง ถา้เห็นทุกขแ์ลว้มนัถึงจบัแลว้สาวไปหาเหตุได ้ น่ีเรามนัสาวไปหาเหตุไม่ได ้ หาเหตุอยูท่ี่

ไหน? เหตุมนัอยูท่ี่ใจ เพราะใจยดึ ค  าน้ีง่ายมากเลย ค าวา่ง่ายมากๆ แต่ท าแสนยากเลย ทุกขเ์พราะยดึ 

เพราะเรายดึถึงทุกข ์ถา้เราปล่อยกไ็ม่ทุกข ์ 
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ส่ิงท่ีคนรักต่างกนั ส่ิงท่ีคนหวงแหนต่างกนั ความหวงแหนอนันั้น ความยดึมัน่ถือมัน่นั้นเป็น

ตณัหา เป็นอุปาทานท าใหเ้กิดทุกข ์ โลกน้ีมีอยูม่นักมี็อยูแ่ลว้ เราเกิดเราตาย เห็นไหม ผูท่ี้มี

สติสมัปชญัญะจะบอกเลยวา่ ตายไปแลว้ใหท้ าอยา่งนั้นๆ นะ มนัไม่ห่วง ไม่อาลยั ไม่อาวรณ์ไง  

แต่ถา้คนจะเป็นตอ้งตายแลว้น่ี ทุกคนเกิดมาในอริยสจัมนัตอ้งตายทั้งหมด คนเกิดมาทั้งหมด

ตอ้งตายทั้งหมด แต่เวลาตายข้ึนไปตายดว้ยความผกูมดั ความยดึมัน่ถือมัน่ เห็นไหม นัน่มนัไปดว้ย

ความยดึมัน่ถือมัน่ อนัน้ีกเ็ป็นทุกข ์ ทุกขโ์ดยท่ีวา่เรียกร้องแกไ้ขตวัเองไม่ได ้ ทุกขท่ี์ยอมจ านน ทุกขท่ี์

ไม่ไดย้อมรับสภาพ มนัเป็นสจัจะอยา่งนั้น แต่ไอกิ้เลสน้ีมนัต่อตา้น เห็นไหม น่ีถึงวา่มนัไม่รู้จกัทุกข์

ตามความเป็นจริง  

แต่ถา้คนเห็นอริยสจัตามธรรมอริยสจั ธรรมอริยสจันะ เห็นอริยสจั แลว้พิจารณาอริยสจัจน

หลุดออกมาจากอริยสจันั้น เห็นไหม อริยสจั ฟังสิ! ไม่ใช่สมมุติสจัจะ เป็นอริยสจัจะ อริยสจัจะท่ี

เกิดข้ึน ตั้งอยู ่แลว้ตอ้งดบัไป แต่ตวัธรรมท่ีออกมาจากอริยสจัมนัเห็นความจริงอนันั้น มนัจะไม่ต่ืนเตน้ 

มนัจะไม่กระวนกระวาย มนัจะไม่ต่อตา้นไง ความไม่ต่อตา้น ความรู้เท่าตามความเป็นจริง แลว้ปล่อย

ความเป็นจริงไวน้ั้น เป็นความเป็นจริง เห็นไหม ผูรู้้เท่านั้นออกมา  

ขบัรถมาน่ี สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายน้ีเป็นยานพาหนะ ท าใหใ้จดวงนั้นเห็นไหม จาก

ท าความดีขา้งนอกไง จากท าความดีเพราะวา่เช่ือในรัตนตรัย เห็นคุณงามความดีของพระเจา้อยูห่วั ท า

อุทิศเขา้ไป แลว้ใกลเ้ขา้มาเร่ือยๆ สะสมเขา้มาเร่ือยๆ ท าดีตอ้งไดดี้ เห็นประโยชน์อนันั้นนะ เราท าน้ีท า

เพื่อความสุขของเรา ท าจากสมมุติสจัจะ แลว้เขา้ไปเร่ือยๆ ท าใจใหม้นัสงบใหไ้ด ้ จากความท่ีวา่ตวัเอง

ขดัแยง้ในใจของตวัเองไง ตวัเองขดัแยง้ จิตใตส้ านึกมนัจะขดัแยง้ตวัเองตลอดเวลา น่ีท าใจใหส้งบก่อน 

พอสงบเขา้ไปแลว้ ความสงบนั้นเป็นพื้นฐานใหเ้ห็นทุกขส์จัจะ ใหเ้ห็นอริยสจัไง  

ถา้ยงัไม่มีความสงบนั้นมนัเป็นสมมุติสจัจะ ความเหมือน ความคิด ความเห็น เป็นความเหมือน 

ความเทียบเคียงทั้งหมด มนัจบัตอ้งตวัตนไม่ได ้แต่ถา้จิตนั้นสงบแลว้เห็นอริยสจั เห็นอริยสจัแลว้ถึงตั้ง

อริยสจั เห็นอริยสจั สาวไปหาเหตุ เห็นไหม  
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ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เกิดทุกขก่์อน ทุกขค์วามจริง คือจบัความจริงได ้สาวไปหาเหตุใหเ้กิด

ทุกข ์ คือสมุทยั ทุกข ์สมุทยั ถึงเกิดนิโรธดบั เห็นไหม ทุกขด์บั ดบัเพราะอะไร เพราะเหตุ น่ียอ้นกลบั

เขา้ไป น่ีอริยสจัจากภายใน เห็นไหม จากสมมุติสจัจะเป็นอริยสจัจะ แลว้เป็นวิมุตติ มนัเกินสจัจะ มนั

เป็นความจริงในตวัมนัเองท่ีไม่ตอ้งการคุณค่าใดๆ ไปการันตีไง ไม่ตอ้งมีคุณค่าใดๆ ไปบอก  

ถึงวา่เป็นธรรมประสิทธ์ิประสาทให ้ธรรมอริยสจัน้ีประสิทธ์ิประสาทใหใ้จดวงนั้นไง ใจดวงท่ี

ประพฤติปฏิบติัจนเขา้ถึงหลกัความจริง มนัจะพน้ออกไปจากสมมุติสจัจะ จากอริยสจัจะ อริยสจัจะน้ี

ยงัเป็นเคร่ืองด าเนินอยู ่ เป็นไตรลกัษณ์ เป็นทุกขงั เป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา เป็นไตรลกัษณ์อยู ่ แลว้มนั

หลุดพน้ออกไป ไม่ตอ้งมีใครตีค่าไง  

มนัถึงวา่เป็นของท่ีประเสริฐท่ีวา่เหนือโลก เหนือสงสาร เหนือวฏัฏะท่ีวา่ตอ้งเวียนวา่ยตายเกิด 

เห็นไหม ท าคุณงามความดีน้ีกเ็พื่อเป็นพาหะขบัเคล่ือนไป ท าความดีเพื่อความดี เห็นไหม ไม่ไดท้  า

ความดีเพื่ออยากไดค้วามดี ท าความดีเพื่อความดี ดีเป็นดี ดีใหผ้ลดี ชัว่ใหผ้ลชัว่ ท าดีเพื่อใหเ้ป็นความดี 

ความดีนั้นมนัจะใหผ้ลในตวัมนัเองข้ึนไปเร่ือยๆ นะ มนัจะใหผ้ลเพราะวา่อะไร?  

ถา้เราท าความดีแลว้ทุกคนจะเรียกร้องไง เราท าดีแลว้ไม่เห็นไดดี้ เราปฏิบติัแลว้จะไม่เห็นได้

อะไร เพราะอะไร เพราะตณัหามนัไปแทรกเขา้ไปในทุกๆ การท าคุณงามความดีนั้นไง น่ีท าความดีเพื่อ

ความดี ท าชัว่มนัไม่ตอ้งเพื่อความชัว่ มนัเป็นความชัว่ทนัที ท าความดีแลว้อยากไดค้วามดี อยากไดส่ิ้งท่ี

ตอบสนองมา เราเอาตณัหาเขา้ไปในคุณงามความดีของเรา เห็นไหม ท าความดีเป็นสมมุติสจัจะอยูแ่ลว้ 

ท าความดีน่ี แต่พอมาอริยสจัจะ เป็นภายใน เป็นท าความดีภายในนะ อนัน้ีเป็นอริยสจัจะ  

อริยสจัมนัจะสอนใจใหใ้จผอ่งแผว้ไดไ้ง ใหใ้จสวา่งไสว เห็นไหม ใจผอ่งแผว้หลุดพน้ออกไป 

น่ีจากสมมุติ จากเป็นอริยสจัแลว้จะพน้ออกไป มนัถึงวา่ไม่ตอ้งมีใครการันตีไง มนัถึงเป็นธรรมะลว้นๆ 

ไง ธรรมของจริงเกิดข้ึนจากท่ีเราพยายามเช่ือก่อน เห็นไหม พยายามเช่ือแลว้อาศยัผูน้ า เป็นส่ิงท่ีเรา

ขวนขวายท าไป ท าตามผูน้ าไปก่อน แลว้กเ็ช่ือธรรมะ เช่ือพระรัตนตรัยเขา้มาอีก เห็นไหม  
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ความเช่ือน่ีส าคญัมาก ศรัทธา แต่ความเช่ือเขา้มาก่อน เช่ือแลว้ท าเขา้ไป แต่ความเช่ือจริงๆ มนั

แกไ้ม่ได ้ เพราะมนัเป็นสมมุติสจัจะเหมือนกนั มนัเป็นความเช่ือจากภายนอกเขา้มา มนัไม่เป็น

ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาเป็นอริยสจั เป็นธรรมจกัรท่ีเคล่ือนออกไป เห็นอริยสจั จนใคร่ครวญ

ตามความเป็นจริงแลว้ภาวนามยปัญญาจะเกิด ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนจากฐีติจิต เกิดข้ึนจากใจดวงท่ีมี

กิเลสนั้น แต่มนัพน้ข้ึนมาจากเป็นภาวนามยปัญญา  

ภาวนามยปัญญาจะหมุนเขา้ไปๆ น่ีเป็นอริยสจั จากเป็นความจริงเกิดข้ึนนะ เป็นอริยสจั 

ธรรมจกัรมนัเคล่ือนไป จนธรรมจกัรน้ีเคล่ือนไปเป็นมชัฌิมาเตม็ท่ีแลว้ถึงช าระขาดออกไป ช าระใจ

ดวงนั้น ใจดวงนั้นพน้ออกไปจากอริยสจั ตวัอริยสจักเ็ป็นตวัเกาะเก่ียว ตวัอยาก ตวัเหมือนๆ กนั  

แต่พอหมุนไปๆ หมุนตอ้งลองผดิลองถกู เห็นไหม มนัหมุนไปแลว้มนัไม่ขาด เพราะมนัไม่ขาด

เพราะมนัไม่เป็นตวัของภาวนามยปัญญาโดยเน้ือแท ้ มนัมีเราเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย มนัจะหมุนไปเร่ือยๆ 

ความผดิ-ความถกูนั้นท าเขา้ไป การประพฤติปฏิบติัท าเขา้ไป อนัน้ีมนัตอ้งพยายามขวนขวาย ตอ้ง

พยายามขวนขวายนะ เพราะวา่มนัจะเส่ือมลงตลอดเวลา น ้าข้ึนไปสูงแลว้มนัจะ... (เทปส้ินสุดเพียง

เท่าน้ี) 


