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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรมนะ เราเป็นชาวพทุธ เราเป็นมนุษยเ์กิดมาพบ
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาให้เช่ือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ให้เช่ือ ให้เช่ือในพระ
ธรรม 

สัจธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มหัศจรรยม์าก แมเ้ทวดา อินทร์ 
พรหมเขาเรียนดว้ยความเป็นทิพยข์องเขา เขาอยูใ่นการปกครองเป็นทิพยข์องเขา เขายงัตอ้งมาขอ
ฟังเทศน์องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

สัจธรรมๆ ยิง่ใหญ่มาก ยิง่ใหญ่มากตั้งแต่เร่ืองของความเป็นมนุษย ์ความเป็นมนุษย ์ถา้มี
การเสียสละมีน ้าใจต่อกนั สงัคมจะร่มเยน็เป็นสุขมาก พอสังคมร่มเยน็เป็นสุข การประพฤติ
ปฏิบติั อริยสัจยิ่งมหัศจรรยเ์ขา้ไปใหญ่ มนัสามารถแกส้ัจจะความจริง แกกิ้เลสตณัหาความ
ทะยานอยากในหัวใจของสัตวโ์ลกได ้

ในหัวใจของสัตวโ์ลกนะ น่ีเราเกิดเป็นมนุษยไ์ง เกิดมาพบพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนาให้ถือพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ แต่ในเม่ือเราไปเกิดในสังคม ถา้เป็นวนั
ตรุษจีนๆ ขงจ๊ือ ขงจ๊ือเขามีความกตญัญกูตเวที แต่ความกตญัญูนั้นเขาแสดงออกดว้ยการ
ประพฤติปฏิบติัของเขาตามความเป็นจริงของเขา 

ในพระพทุธศาสนา เวลาสอนถึงความกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี เป็น
เคร่ืองหมายของคนดี แต่คนดีก็เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะไง เวลาเป็นคนดีแลว้ คนดีมนัตอ้งมี
ความดียิ่งๆ ข้ึนไปกวา่น้ีไง ถา้ดีทางโลกก็เป็นเร่ืองดีของทางโลกนะ 

ถา้ดีทางธรรม ดีทางธรรม เราจะมัง่มีศรีสุข ทุกขจ์นเขญ็ใจขนาดไหนไม่ส าคญั ส าคญั
ตรงน ้าใจของเรา ถา้น ้าใจของเรา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน ถา้คนทุกขค์นจน 
แต่มนัมีสัจธรรมในหัวใจ จะอยูท่ี่ไหนก็มีความสุขๆ ไง มนัไม่มีความนอ้ยเน้ือต ่าใจไง 
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ภยัภายในๆ ภยัภายในหัวใจเราน่ีไง เวลาหัวใจของเรา เราแพห้ัวใจของเรา เรากลวัคนนั้น
ติฉินนินทา กลวัคนนูน้วา่กลา่วตกัเตือน เรากลวัเขาไปหมดเลย 

แต่ถา้มนัมีคุณธรรมในหัวใจ ใครจะวา่ ติฉินนินทา โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศ
เส่ือมยศ ถา้มีลาภสักการะมา เรากไ็ม่ต่ืนเตน้ไปกบัเขา ถา้เส่ือมยศ เส่ือมยศก็เป็นสจัธรรม เป็น
สัจจะความจริง 

ถา้เป็นสัจจะความจริง จะยากดีมีจนไม่ส าคญั ส าคญัท่ีหัวใจของเรา ถา้มนัเขม้แขง็ มนั
ยิ่งใหญข้ึ่นมา ถา้มนัยิ่งใหญ่ข้ึนมา เรากระท าในหัวใจของเราให้มนัพน้จากภยัภายใน 

ภยัภายในคือไม่หวัน่ไหว ไม่หวัน่ไหวไปกบัใดๆ ทั้งส้ิน เราจะทุกขจ์นเขญ็ใจ เขาจะย  า่ยี
นินทาขนาดไหน เป็นพระๆ เป็นพระท่ีมีช่ือเสียง ไปไหนก็มีคนนบัหนา้ถือตา แตค่นท่ีเขาไม่รู้จกั 
หลวงตาท่านเคยเลย ท่านบอกไปบิณฑบาตในอดุรฯ นัน่น่ะ มนัมีคนมาถึงมากระชากบาตรเลย 
“ไอห้ัวโลน้ บิณฑบาตไดอ้ะไรบา้ง” 

ท่านก็มีสตินะ เออ! เราก็หัวโลน้จริงๆ 

น่ีไง มนัไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย โอ๋ย! ถา้เป็นคนอ่ืนน่ีมีปัญหาแลว้นะ น่ีไง ถา้หัวใจท่ีมนั
ยิ่งใหญ่ เขาพดูจริง ไอห้ัวโลน้ก็หัวโลน้จริงๆ เราออกภิกขาจาร ออกภิกขาจารนะ บิณฑบาตเล้ียง
ชีพ แต่ถา้เป็นครูบาอาจารยข์องเราโปรดสัตวน์ะ โปรดสัตว ์สัตวท่ี์ควรไดโ้ปรด ความโปรดสตัว์
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

แต่ของเราไปใหส้ัตวโ์ปรดไง บิณฑบาตกลวัจะไม่ไดน้ัน่ไม่ไดน่ี้ น่ีพดูถึงพระพทุธ พระ
ธรรม พระสงฆ ์การไดเ้ห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิ่ง การเห็นสมณะนะ สมณะจากภายนอก เรารู้
ไดอ้ยา่งไรวา่สมณะภายนอกเป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ เป็นสมณะเฉพาะเราเห็นหรือเปลา่ 
แลว้พน้จากเราไปไม่เป็นสมณะใช่ไหม 

เวลาการเห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิง่ สมณะท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ สมณะท่ี ๔ แลว้
สมณะเป็นอยา่งไร น่ีไง การเห็นสมณะเป็นมงคลอยา่งยิ่ง เป็นมงคลชีวตินะ ใครไดพ้บเห็นองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาท่านฉายแสงฉัพพรรณรังสี โอโ้ฮ! มนัมหัศจรรยม์าก มนัปล้ืม
มาก ความปล้ืมมาก หัวใจไดเ้ป็นทิพย ์ตายไปไปเกิดเป็นเทวดานะ 
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เวลาไอพ้วกเดียรถียนิ์ครนถ ์ เวลาเจอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ พยายาม
เบียดเบียน น่ีเขาก็เห็นสมณะ เห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้นะ 

ผูท่ี้เห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไดบุ้ญกุศล อนันั้นก็เป็นบุญกุศลของเขา ผูเ้ห็น
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้แลว้ท าลายๆ เทวทตัน่ีธรณีสูบไปสดๆ ร้อนๆ เลย นัน่เวลาเห็น
สมณะๆ สมณะเป็นมงคลของชีวติ เป็นมงคลชีวติถา้ใจเราเป็นธรรม 

แต่ถา้ใจเราเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัเป็นบาปอกุศลนะ ถา้เป็นบาปอกุศล
แลว้ เวลาระลึกได ้ ขอขมาต่อกนั มหาปวารณา ท าพลาดส่ิงใดก็ขอการปวารณาต่อกนั นัน่เป็น
สมณะ การเห็นสมณะ 

ถา้สมณะภายในละ่ เราเป็นสมณะหรือไม่ เราก็เป็นสมณะไดน้ะ น่ีไง ถา้เราเป็นสมณะได ้
จิตใจท่ีเราพน้ภยัจากภายในไง ถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยาก ครอบครัวของมารไง ครอบครัว
ของมารมนัก็บีบบ้ีสีไฟให้มีแต่ความทุกขค์วามยากไง อวชฺิชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา 
วญฺิญาณ  เพราะอวชิชาพาให้เราเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เพราะอวชิชา 

พลงังานมีขั้วบวกขั้วลบ ขั้วลบมนัก็มีประโยชน์ของมนันะ ถา้ไม่มีขั้วลบ เห็นไหม รูปกบั
นาม ถา้ไม่มีนาม ไม่มีความวา่ง รูปก็ไปไม่ได ้รูปนาม นามรูป มนัหมุนของมนัไป มนัเป็นวฏัฏะ 
น่ีก็เหมือนกนั อวชิชาๆ มนัเป็นธรรมชาติของมนั ธรรมชาติของมนัเป็นอยา่งนั้นนะ ธรรมะเป็น
ธรรมชาติอนัหน่ึง อวชิชาก็เป็นธรรมชาติอนัหน่ึง แต่เวลาประพฤติปฏิบติั ถา้เป็นสมณะมนั
เหนือธรรมชาติ เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือต่างๆ ไง แลว้มนัมาจากไหน 

น่ีไง เราเป็นชาวพทุธๆ เราชาวพทุธ เรามีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง พระ
พทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นท่ีพ่ึง ถา้จิตใจเราเป็นธรรมดว้ยมนัก็เขา้กนัได ้ จิตใจเป็นธรรมดว้ย
มนัก็เขา้ใจ 

สมณะผูข้อ เตม็ไปหมดเลย ส่ิงต่างๆ สมณะข้ีขอๆ เวลาข้ีขอ ใครเขาเบ่ือหน่าย สมณะข้ี
ขอๆ 

สมณะเขาไม่ตอ้งขอ เล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ ไปโปรดสัตว ์ แต่ไอพ้วกเปรตไปให้สัตวโ์ปรด 
เวลามนัไปไหนสัตวต์อ้งโปรด พยายามจะแยง่ชิงจะเอาแต่ของดีๆ เอาแตค่วามพอใจของตน แลว้
มนัพอใจไหม นัน่มนัเปรต 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑  ๔ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เป็นอยา่งนั้น เวลาครูบาอาจารยเ์ราไม่เป็นอยา่ง
นั้น เล้ียงชีพขอให้มีขา้วสองป้ันสามป้ันตกใส่บาตรพอแลว้ เวลาออกวเิวก หาแต่บา้นนอ้ยๆ สอง
หลงัสามหลงัก็พอ มากกวา่นั้นเขามากวนๆ 

เขามากวน ถา้พดูถึงเขามากวนก็คิดวา่มนัเป็นการเห็นแก่ตวั เวลาเขามากวนๆ เขามากวน
คือเขามาสอบถาม เขามาต่างๆ ก็เป็นการกวน เป็นการเบียดเบียนเวลาของเราแลว้ 

เวลาของเรานะ เวลามนัประพฤติปฏิบติัมนัเขา้ดา้ยเขา้เขม็นะ ส่ิงน้ีนะ เวลาอดอาหาร อด
อาหารแลว้เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา โอโ้ฮ! มนัเขา้ดา้ยเขา้เขม็ มนัอยากได้ๆ  อนันั้นมนั
ประเสริฐไง ไอแ้ค่เล้ียงชีพมนัไร้สาระมากเลย 

แต่สุดทา้ยแลว้มนัโดยสัจจะโดยขอ้เทจ็จริง โดยวทิยาศาสตร์ ใครเห็นอาหารเป็นโทษ
ไม่ใช่มนุษย ์ มนุษยม์นัรู้จกัปัจจยั ๔ นัน่น่ะมนัก็เป็นประโยชน์กบัการด ารงชีพ แต่ถา้เป็นกิเลส
ตณัหาความทะยานอยากมนัก็เอาส่ิงนั้นน่ะ เวลากินเสร็จแลว้ก็ไปฟิตเนสกนัไง ไปลดความอว้น 
กินเท่าไรกต็อ้งไปลดอยา่งนั้นไง นัน่น่ะเวลากินโดยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก 

แต่ถา้มนัเป็นธรรมๆ มนัตอ้งการอยูแ่ลว้ ฉะนั้น มนัถึงจะตอ้งออกไปหาอาหารมาเพ่ือ
ด ารงชีพ ด ารงชีพไวภ้าวนาๆ ไง ถา้จะเป็นสมณะภายในมนัจะเห็นคุณค่าของมนัไง ถา้มนัเห็น
คุณค่าของมนั เห็นคุณคา่ของเวลาวถีิแห่งจิต 

เวลามรรคมนัเกิดนะ เวลาศีล สมาธิ ปัญญาท่ีมนัหมุนอยูภ่ายในใจ ธรรมจกัรๆ จกัรท่ีมนั
หมุนต้ิวๆ เวลาคนภาวนานะ เวลาปัญญาถา้มนัจุดติดแลว้ ถา้มนัหมุนของมนัไปนะ เราจะเห็น
ความมหัศจรรย ์

ความมหัศจรรย ์ หัวใจของสัตวโ์ลกมนัมหัศจรรยม์าก แต่เวลาท่ีมนัทุกขม์นัยากข้ึนมา 
เวลากิเลสมนับีบบ้ีสีไฟมนัก็ปิดหูปิดตา มนัก็ทุกขม์าก คิดอะไรกิเลสพาคิดทั้งนั้นเลย อยากได้
มรรคไดผ้ลโดยการออ้นวอนขอ โดยการพยากรณ์ โดยคนช้ีน า อู๋ย! มนัทุกขม์นัยากไปหมด 
อยากได้ๆ  แต่ไม่ได ้

แต่ถา้มนัจะเป็นจริงๆ นะ อยากไดม้าก อยากไดม้ากนะ พออยากไดม้ากตอ้งวางไว ้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูช้ี้บอกทางนะ ครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ท่านรู้จกั
กิเลสดี รู้จกัหนา้กิเลสดี เวลากิเลสมนัปล้ินปลอ้น มนัปล้ินปลอ้นนะ ดีอยา่งนูน้ดีอยา่งน้ี ภาวนา
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สุดยอด ใครๆ ก็ชมวา่เราดี ใครๆ ก็ช่ืนชม...หลงตวัเองบา้บอคอแตกไปอยูน่ัน่ แลว้เห็นเขาไดก้็
อยากไดก้บัเขา 

แต่ถา้เป็นธรรมๆ นะ ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลาท่านพดูถึงพระสีวลี เวลา
ไปไหน ถา้พระสีวลีมาดว้ย พระเราจะไม่อตัคตัขาดแคลน เพราะอะไร เพราะพระสีวลีเลิศในทาง
ลาภ พระอบุาลีเลิศในทางวนิยั พระอนุรุทธะเลิศทางรู้วาระจิต 

ค าวา่ “เลิศๆ” คือจริตนิสยัท่ีเขาไดส้ร้างของเขามา ส่ิงท่ีเขาไดส้ร้างของเขามา เขาไดส้ร้าง
ของเขามาเป็นความถนดัของเขา ถา้เป็นความถนดัของเขา ใครท าตามความถนดัของตนนัน่เป็น
เร่ืองธรรมดา นกบินได ้ไม่มีความมหัศจรรยอ์ะไรเลย นกบินได ้แต่คนอยากบินน่ีสิ 

นกมนับินไดโ้ดยธรรมดาของมนั นกมนัตอ้งบินไดอ้ยูแ่ลว้ น่ีก็เหมือนกนั จิตท่ีมนัจะ
เป็นไป มนัมีอ  านาจวาสนามนัจะเป็นไป มนัเป็นธรรมชาติของมนัอยา่งนั้นไง 

นกบินได ้น่ีก็เหมือนกนั หัวใจท่ีมนัจะบินไดม้นัจะบินดว้ยมรรคดว้ยผล ถา้บินดว้ยมรรค
ดว้ยผล มนัเป็นสัจจะเป็นความจริง แลว้มนัเป็นภายใน เป็นภายในจนคนท่ีเป็นตกใจนะ เออ๊ะ! 
เออ๊ะ! ท าไมเป็นอยา่งน้ี ถา้เป็นอยา่งน้ีแลว้นะ เราเองยงัตกใจ แลว้มนัจะไปพดูให้ใครฟัง ถา้พดู
ไปแลว้เขาจะเช่ือหรือ ถา้พดูไปแลว้ ไอน้ัน่ก็เป็นคนบา้ บวชมาเป็นพระ บวชมามีสติมีปัญญา 
แลว้บอกเป็นมหาสติ มหาปัญญา ยงัมาเพอ้เจอ้เพอ้พกอยูอ่ยา่งน้ีอีก เห็นสมณะเขาจะช่ืนชมบูชา 
น่ีเขาเห็นสมณะเขาจะวิง่หนีเลยละ่ มนัก าลงัใกลบ้า้ 

น่ีพดูถึงวา่ ถา้มนัมีสติมีปัญญา เรายงัต่ืนเตน้ แลว้จะไปบอกเขาไดอ้ยา่งไร ใครเขาจะไป
เช่ือ แต่ถา้มีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นแลว้นะ มนัผา่นมาแลว้เขารู้กนัหมดแหละ ถา้รู้
กนัหมด ส่ิงนั้นมนัผา่นของมนัไป ถา้มนัผา่นของมนัไป ถา้มนัเป็นอริยสัจหรือสัจจะความจริงท่ี
มนัเป็นมรรค เป็นปัญญาข้ึนมา มนัยิ่งมหัศจรรยใ์นตวัของมนัเอง น่ีมนัจะเป็นสมณะภายใน เรา
จะเป็นสมณะภายใน เรามีสิทธิวา่เราเป็นสมณะไดทุ้กๆ พทุธะ ทุกๆ ผูรู้้ในหัวใจของสัตวโ์ลก 

สัตวโ์ลกเกิดมามีสิทธิเสรีภาพเท่ากนั เวลามีสิทธิมีเสรีภาพ แลว้เราเคยใชศ้กัยภาพอยา่งน้ี
หรือไม่ เราไม่เคารพตวัเราเองไง เราเห็นวา่เราเป็นผูอ้อ่นดอ้ยไง เป็นผูอ้่อนดอ้ยเพราะอะไร 
เพราะเราไปผวากบัไอค้วามทุกขค์วามยาก อวชิชาท่ีเราไม่รู้อยูน่ัน่ไง 
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เราหายใจเขา้นึกพทุ หายใจออกนึกโธสิ เราท าความสงบของใจเขา้มา พอใจมนัสงบ
ระงบัเขา้มา มนัต่ืนตวัข้ึนมา ส่ิงท่ีหลบัใหลแลว้มนัต่ืนข้ึนมา พอมนัต่ืนข้ึนมา ดูความมหัศจรรย์
ของใจเราสิ ถา้ใจเรามหัศจรรยแ์ลว้ถา้มนัฝึกหัดใชปั้ญญาเป็น มนัใชปั้ญญาไดข้องมนั น่ีมนัเกิด
ข้ึนมา เห็นไหม เวลาเป็นสมณะมนัเป็นท่ีน่ี 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูช้ี้ทางเท่านั้น เวลาศึกษามา ศึกษาเพ่ือ
ทรงจ าธรรมวนิยั เวลาบวชพระๆ ตามวฒันธรรมประเพณี ถา้ลูกของใครไดบ้วช พอ่แม่ได ้ ๑๖ 
กปั ค าวา่ “ได ้๑๖ กปั” เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กวา่จะตรัสรู้ธรรมได ้๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย สร้างสมบุญญาธิการมาขนาดนั้น ทศชาติ เวลาไปอา่นเร่ืองทศชาติมนัเศร้า
ใจนะ โอโ้ฮ! ตอ้งลงทุนลงแรงกนัขนาดนั้น 

แลว้ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทุกๆ 
พระองคต์อ้งสละลกูสละเมีย ตอ้งสละทั้งนั้น ชาติสุดทา้ยตอ้งสละแบบพระเวสสันดร แลว้สละ
มากกวา่นั้นดว้ย บางทีสละรุนแรง 

ในพระไตรปิฏกมนัมี แปลออกมาวา่ พระพทุธเจา้องคต์่อไปสละแลว้ยกัษกิ์นต่อหนา้เลย
ละ่ น่ีมนัตอ้งท าขนาดนั้น มนัจะมีอ  านาจวาสนาบารมีมาขนาดนั้น ถา้มีอ  านาจวาสนาบารมีขนาด
นั้นนะ ส่ิงท่ีมนัจะเกิดข้ึนมา พระพทุธศาสนาเวลาจะเกิดแต่ละยคุแต่ละคราวมนัแสนยากๆ นะ 
แลว้ทีน้ีพอมนัแสนยาก องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้วางธรรมวนิยัน้ีไว ้ แลว้เรา
เกิดมาเป็นชาวพทุธ เราก็อยากไดบุ้ญกุศล เราบวชลกูบวชหลานไปค ้าศาสนา พอ่แม่ได ้ ๑๖ กปั 
เขา้ไปค ้าจุนศาสนานั้นน่ะ มนัก็เป็นวฒันธรรมของชาวพทุธเราไง ถา้เป็นวฒันธรรมของชาว
พทุธเรา 

แต่เราเป็นผูห้ญิง ถา้เป็นเม่ือก่อนก็บวชเป็นภิกษุณี ปัจจุบนัน้ีเรากจ็ะบวชหัวใจของเรา เรา
จะบวชดว้ยมรรคดว้ยผล เวลาพระจะไปบวชตอ้งมีอุปัชฌายน์ะ แต่ถา้เราบวชดว้ยมรรคดว้ยผล 
บวชหัวใจ เวลาพระเขาบวชมาแลว้บวชมาเป็นสมมุติสงฆ ์บวชมาแลว้เขาจะประพฤติปฏิบติัของ
เขา ส่ิงท่ีปฏิบติัข้ึนมาให้เป็นความจริงในใจของเรา น่ีส่ิงท่ีมีคุณค่าๆ  

ถา้มนับวชมาเป็นวฒันธรรมประเพณีมนัก็เป็นแบบนั้นใช่ไหม แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัตอ้งมีคุณค่า มีมรรคมีผล มนัมีสัจจะมีความจริง ไม่ใช่มีแต่ความเช่ือๆ 
ถา้มีความเช่ือๆ มนัก็เหลวไหล มนัตอ้งมีความจริงสิ 
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ถา้มีความจริงข้ึนมา สัจจะความจริงอนันั้นถา้มนัเป็นความจริงข้ึนมาแลว้มนัเหนือโลก 
เหนือโลก รูป รส กล่ิน เสียงเป็นบ่วงมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร เร่ิมตน้มนัเห็นอยา่งนั้นมา
ก่อน แลว้มนัวางรูป รส กล่ิน เสียงข้ึนมามนัก็เป็นอิสรภาพ เป็นปุถชุน เป็นกลัยาณปุถชุน เวลา
พิจารณาไป พิจารณา เวลาสังโยชน์มนัขาดไป ๓ 

สังโยชน์ขาดไป ๓ เป็นพระโสดาบนั ถา้กามราคะปฏิฆะออ่นลง เป็นพระสกิทาคามี เวลา
กามราคะปฏิฆะขาดไป เป็นพระอนาคามี ส่ิงท่ีท าลายภพท าลายชาติ ท าลายภวาสวะ ปฏิสนธิ
จิตๆ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใสๆ จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส มนัท าลายทั้งผอ่ง
ใส ท าลายทุกๆ อยา่งส้ินไปหมดเลย น่ีสมณะภายใน สมณะความเป็นจริง แลว้มนัอยู่ท่ีไหนละ่ 

ต าราก็เป็นต ารานะ ศึกษามาน่ีต่ืนเตน้ เห็นสมณะภายนอก เห็นครูบาอาจารยเ์ป็นมงคล
ชีวติกบัเรา เป็นมงคลชีวติท่ีวา่เราไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั ถา้มนัเป็นความจริงของเราข้ึนมานะ ปัจจตัตงั 
สันทิฏฐิโก ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต น่ีเห็นตถาคต 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหันต ์ ครูบาอาจารยข์องเราท่านส้ินกิเลสไป
เป็นพระอรหันต ์ แต่มนัแตกต่างจากสาวกสาวกะผูท่ี้ไดย้ินไดฟั้ง สาวกสาวกะผูไ้ดร้ ่ าเรียนส่ิงท่ีมี
ธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่มี คน้ควา้เอง 
หาเอง ท าข้ึนมาเอง มนัตา่งกนัมากตรงน้ีไง แต่เวลาส้ินไปแลว้มนัเหมือนกนั เป็นสมณะ
เหมือนกนัไง สมณะของเรา น่ีไง ส่ิงท่ีมีคุณค่าๆ 

ในเม่ือพระพทุธศาสนาเกิดข้ึนแลว้ เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา เวลาพบ
พระพทุธศาสนาข้ึนมา เราจะขวนขวายของเราให้มนัเป็นความจริงของเราข้ึนมา 

ความทุกขมี์ทุกคน ความทุกขเ์ป็นอริยสจั ทุกขเ์ป็นความจริง แต่ถา้วนัไหนจิตของเรามนั
ต่ืนตวัข้ึนมา เราจะซาบซ้ึงถึงธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ซาบซ้ึงในความส านึก 
ซาบซ้ึงจากหัวใจ ซาบซ้ึงจากจิตใตส้ านึก โอโ้ฮ! มนัเป็นสมบติัของเรา มนัอยูก่บัเราตลอดไป 

มนัอยูก่บัเราตลอดไป ท่ีวา่เวลาเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ส่ิงท่ีมนัเป็นไปมนัเป็นความ
จริง เวลาอกุปปธรรมๆ ไม่แปรสภาพ ไม่เปล่ียนแปลง ตลอดไป แลว้ตลอดไปๆ ตลอดไปถึงท่ี
ส้ินสุดไง ถา้มนัส้ินสุดแลว้มนัเป็นสมบติัของเราๆ ถา้เป็นสมบติัของเราแลว้มนัเป็นความจริงๆ 
เกิดจากท่ีวา่ เราเกิดเป็นมนุษย ์เกิดมาพบพระพทุธศาสนา มีสติมีปัญญาแลว้ใคร่ครวญพิจารณา 
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หนา้ท่ีการงานเป็นเร่ืองหน่ึง ทรัพยส์มบติัท่ีหาไดม้าเป็นเร่ืองหน่ึง มนัเป็นเร่ืองของโลก 
แต่ถา้เร่ืองของเราๆ เร่ืองของหัวใจเรา ความลบัไม่มีในโลก จะไปอยูท่ี่ไหนมนัก็เจ็บมนัก็คนัอยู่
ในใจนัน่น่ะ 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง ไปอยูท่ี่ไหน ไม่มี ไม่มีอะไรทั้งส้ิน มนัไม่มี ไม่มีอะไรทั้งส้ิน ไม่มี 
แต่มี ถา้มนัไม่มีจนไม่มีเลย แลว้สุขอยา่งยิ่งเป็นอยา่งใด สุขอยา่งยิง่ สุขแปลกโลก สุขท่ีโลกน้ีไม่
มี นั้นคือวมุิตติสุข เอวงั 


