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เทศน์เช้า วนัที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราพยายามคน้ควา้กนั พระ
ไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณะ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั มนัแปรสภาพของมนัไป ส่ิงใด
เป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา ค าว่า “อนตัตา” ความแปรสภาพ
ของมนัไป ความแปรปรวนของมนั มนัเกิดข้ึน ตั้งอยู ่ และดบัไป ความจริงมนัเป็นอนิจจงั มนั
แปรสภาพของมนั ถา้เป็นอนิจจงั ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัมนัก็ไม่แน่นอนอยูแ่ลว้ ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงั เพราะ
ความไม่แน่นอนถึงเป็นทุกข ์ส่ิงใดเป็นทุกข์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา  

น่ีวนัพระ เห็นไหม พระไตรลกัษณะท่ีเราปฏิบติักนั เราคน้ควา้กนั เพราะเราตอ้งการเห็น
สัจธรรมอนัน้ีไง สัจธรรม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์สัจธรรม สัจธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมอนัน้ีข้ึนมา พอตรัสรู้ธรรม
อนัน้ีข้ึนมา ส่ิงใดท่ีเป็นอนิจจงั สรรพส่ิงน้ีเป็นอนิจจงัไปทั้งหมด ถา้เป็นอนิจจงั แต่เราอยากให้
เป็นนิจจงั อยากใหค้งท่ีของเราไง ถา้อยากใหค้งท่ีของเรา มนัคงท่ีของเราไดไ้หมล่ะ 

มนัคงท่ีไม่ไดเ้พราะมนัแปรสภาพของมนั เพราะการแปรสภาพของมนันั้นมนัถึงเป็นไตร
ลกัษณ์ เพราะมนัเป็นไตรลกัษณ์ ถา้ใครเห็นสัจจะความจริงอนันั้น พอเห็นสัจจะความจริงอนันั้น
มนัถึงเห็นความจริงอนันั้น แต่น่ีเราไม่เห็นความจริงอนันั้น เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราศึกษาทางทฤษฎี เราศึกษาโดยความเขา้ใจ เป็นโลกียปัญญา ปัญญาของโลก
ไง มนัไม่ใช่ปัญญาของธรรม 

ปัญญาของธรรม เห็นไหม จิตใจท่ียิง่ใหญ่ จิตใจท่ีคบัแคบ จิตใจท่ีเลก็นอ้ย จิตใจเลก็ 
จิตใจนอ้ย จิตใจมดมนัอ่อนแอ มนัเห็นแก่ได ้ มนัอยากได ้ อยากเป็น แต่มนัไม่ไดป้ฏิบติัใหเ้ป็น
ความจริงข้ึนมา แต่จิตใจของคนท่ีเขม้แขง็ จิตใจท่ีเขาใหญ่โตของเขา เขาเสียสละของเขา เขาท า
ประโยชน์ของเขา ถา้ท าประโยชน์ของเขามนัก็เขา้สู่ใจของเขา ถา้มนัเขา้สู่ใจของเขา สจัธรรมอนั
นั้นถึงเป็นสัจธรรม จิตใจท่ียิง่ใหญ่ ตอ้งมีการประพฤติปฏิบติั 
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การปฏิบติันะ เพราะปฏิสนธิจิตเกิดในไข่ เกิดในน ้าคร า เกิดในโอปปาติกะ เราพดูตรงน้ี
บ่อยมาก บ่อยมากเพราะอะไร เพราะตรงน้ีมนัเป็นจุดเร่ิมตน้ จุดเร่ิมตน้ของการเกิด ถา้จุดเร่ิมตน้
ของการเกิด เกิดแลว้กมี็เรา เพราะจุดเร่ิมตน้ของการเกิด เกิดมาแลว้มนัถึงเป็นเรา พอเป็นเราแลว้
ก็มีความทุกขค์วามยากของเรา มีความทุกขค์วามยากนะ 

ในการเกิดของมนุษยม์นัจะมีความสุขมากตอนเป็นเดก็ พ่อแม่เอาใจ มนัไดส้มความ
ปรารถนาทั้งนั้นแหละ เพราะอะไร เพราะมนัไม่ไดม้าดว้ยก าลงั ดว้ยประสบการณ์ ดว้ยความ
เป็นจริงของตวั มนัไดม้าจากการขอ พ่อแม่ใหห้มดแหละ ดว้ยความรักความผกูพนัพ่อแม่ให้
หมดแหละ จะมีความสุขมากตอนเป็นเดก็ ถา้เป็นเดก็ท่ีเกิดมาดว้ยบุญกุศลนะ 

แต่ถา้เป็นเดก็ท่ีเกิดมา พ่อแม่เอาไปทิง้ถงัขยะ พ่อแม่เอาไปทิง้ท่ีศูนยรั์บเดก็ก าพร้า เกิด
มาแลว้ก็เศร้าใจ มนัเศร้าใจเพราะอะไร เพราะขาดพ่อขาดแม่ ขาดพ่อขาดแม่น้ีเป็นความทุกขม์าก 
ความทุกข ์เห็นไหม ส่ิงใดไปอยูท่ี่เล้ียงเดก็อนาถา ปัจจยัเคร่ืองอาศยัสมบรูณ์ แต่มนัวา้เหว่นะ เขา
จะบอกว่าพ่อแม่บุญธรรม เวลามาใหค้วามรักแลว้ใหม้าต่อเน่ือง ถา้ไม่มาต่อเน่ือง วนัเสาร์ วนั
อาทิตยเ์ดก็มนัจะรอเลยล่ะ เดก็มนัจะรอ รอความอบอุ่นอนันั้น รอความรักอนันั้น เห็นไหม น่ีบุญ
พาเกิด บาปพาเกิด 

ถา้บุญพาเกิด ถา้มีความสุขตอนเป็นเดก็ แลว้พอโตข้ึนมามนัตอ้งพฒันาของมนัข้ึนไป 
ร่างกายตอ้งเปล่ียนแปลงของมนัข้ึนไป ร่างกายน้ีเปล่ียนแปลงเพราะความเจริญงอกงามของมนั 
ความเจริญงอกงามคือมนัโตข้ึน สุขภาพสมบรูณ์แขง็แรงข้ึนมามนัก็โตข้ึนมาดว้ยความสมบรูณ์ 
ดว้ยความท่ีเป็นสุข แต่ถา้มนัโตข้ึนมา มนัเจบ็ไขไ้ดป่้วย น่ีมนัแปรสภาพของมนั ร่างกายน้ีเป็น
รวงรังของโลก แต่เวลาเซลลม์นัแบ่งตวั มนัเติบโตข้ึนมา มนัไม่เป็นรวงรังของโลกใช่ไหม มนั
พฒันาของมนัใช่ไหม 

น่ีเราพอใจ ส่ิงท่ีเราพอใจ เราอยากได ้ แต่ส่ิงท่ีมนัอยูคู่่กนัมา คือมนัเส่ือมสภาพ มนั
แปรปรวน มนัแปรสภาพของมนั ชราคร ่าคร่า มนัมีของมนั เห็นไหม ถา้มีของมนั ตรงน้ีเราไม่
ตอ้งการๆ เราตอ้งการแต่ความดีทั้งนั้นแหละ แต่ความท่ีมนัตรงขา้มไม่เอาๆๆ 

น่ีก็เหมือนกนั พดูถึงว่าร่างกายมนัเขม้แขง็ ท่ีเราศึกษาธรรมๆ พระไตรลกัษณ์ ส่ิงท่ีเป็น
ไตรลกัษณ์ ส่ิงใดเป็นอนิจจงั ส่ิงนั้นเป็นทุกข ์ ส่ิงใดเป็นทุกข ์ ส่ิงนั้นเป็นอนตัตา พอเป็นอนตัตา
มนัเป็นจริงของมนั ทางการแพทยเ์ขายิง่รู้ดีกว่าเราอีก เขารู้เลยว่าพฤติกรรมความเป็นอยูม่นัจะ
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ใหผ้ลกบัร่างกายน้ีอยา่งไร พฤติกรรมของเรา ความเป็นอยูข่องเรา เห็นไหม ดูสิ ดพูระนัง่พบั
เพียบ นัง่ขดัสมาธิ ร่างกายมนัเป็นอยา่งไร เอวมนัคด เอวมนังออยา่งไร พฤติกรรมความเป็นอยู่
มนัเป็นอยา่งไร ทางการแพทยเ์ขากรู้็หมดแหละ แลว้ไดอ้ะไรล่ะ? ไดส้ตางคไ์ง ไดส้ตางค ์
วิชาชีพของเขาไง น่ีทางโลกนะ โลกียปัญญาๆ มนัไม่ปล่อยไง มนัรู้แลว้ รู้แลว้ก็รู้ รู้แลว้ท า
อยา่งไรต่อไปล่ะ 

แต่ถา้เราเป็นชาวพุทธ เห็นไหม วนัน้ีวนัพระ เราท าบุญกุศล ท าบุญกุศลเพื่อสร้างอ านาจ
วาสนาบารมีของใจดวงน้ี ธรรมชาติของมนั มนัทุกขม์นัยากของมนั มนัดิ้นรนของมนั แต่มนัไม่
มีทางออก การเกิดเป็นมนุษย ์ ภพชาติ อยูใ่นภพชาติใด จิตน้ีอยูใ่นภพชาติของพรหม จิตน้ีอยูใ่น
ภพชาติของเทวดา จิตน้ีอยูใ่นภพชาติของมนุษย ์ จิตน้ีอยูใ่นภพชาติของสัตวเ์ดรัจฉาน จิตน้ีอยูใ่น
ภพชาติของนรกอเวจี น่ีภพชาติของมนั ครอบง าไวโ้ดยภพชาติน้ี จิตมนัดิ้นรน มนัไม่มีทางออก
ของมนั ไม่มีทางออกเพราะอะไรล่ะ ไม่มีทางออกเพราะเราไม่ไดศึ้กษาธรรมะไง  

ทีน้ีเราเกิดเป็นคน เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา เกิดเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาสอนท่ีน่ีไง สอนเร่ืองสัจธรรม เร่ืองพระไตรลกัษณ์ๆ ท่ีเราคน้ควา้กนัอยูน่ี่ไง ถา้
เราจะคน้ควา้กนัอยูท่ี่น่ี เราคน้ควา้ไดอ้ยา่งไร เราคน้ควา้เรากค็น้ควา้แบบทางโลก ถา้เราไม่พบครู
บาอาจารยน์ะ 

ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ดี เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สมยัพุทธกาล พระโปฐิละไป
ศึกษาจากพระโอษฐ์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศึกษาแลว้สั่งสอนไป ศึกษาธรรม 
เขา้ใจธรรมะหมดเลย เวลาไปกราบองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ “โปฐิละใบลานเปล่า
มาแลว้หรือ โปฐิละใบลานเปล่ากลบัไปแลว้หรือ” 

น่ีศึกษารู้หมด อธิบายไดห้มด ลูกศิษยล์ูกหามากมายเลย แต่ไม่ไดท้  าใหเ้ป็นจริงข้ึนมาไง 
จิตใจมนัศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา แต่ของตวัเองไม่เกิดข้ึนมาไง 

ในปัจจุบนัน้ีเราเกิดมา เราเป็นปัญญาชน เด๋ียวน้ีเทคโนโลยมีนัเจริญใช่ไหม 
พระไตรปิฎกอยูใ่นคอมพิวเตอร์หมดเลย ไม่ตอ้งไปศึกษาท่ีไหน กดมนัเลย ออกหมด 
คอมพิวเตอร์มนัจ าไดห้มดเลย จะเอาส านวนไหนล่ะ จะเอาของมหามกุฏ จะเอาของใคร 
คอมพิวเตอร์มนัมีหมดเลย แลว้คอมพิวเตอร์เป็นอะไร คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยไีง มนัจ าได้
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ดีกว่าเราอีก ปัญญามนัดีกว่าเราอีก มาเทียบเคียงไดห้มดเลย แลว้มนัไดอ้ะไรข้ึนมาล่ะ น่ีมนัเป็น
เทคโนโลยใีหค้นเขา้ใจเท่านั้นเอง  

แต่เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เราพบ
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้สอนใหเ้สียสละทาน คนท่ีเสียสละทาน บณัฑิตคบบณัฑิต คนท่ี
จิตใจยิง่ใหญ่ จิตใจท่ีเปิดกวา้ง เขาเสียสละของเขา เสียสละเพื่ออะไร? เพื่อจิตใจท่ีเขม้แขง็ข้ึนมา 
จิตใจท่ีเขม้แขง็ข้ึนมามนัฟังความเห็นต่าง พอความเห็นต่างน่ีมนัยอมรับไง 

ถา้ไม่ยอมรับ เวลาคนพดูนะ “คนนั้นจบัผดิเรา คนนั้นเขาไม่ซ่ือตรง คนนั้น...” มนัเขา้ขา้ง
ตวัหมด มนัไม่ฟังใคร แต่ถา้พอเราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นะ เราท า
ทานของเรา เราเสียสละของเรา จิตใจเป็นสาธารณะ มนัฟังความเห็นต่าง ท่ีเราคิดอยูน้ี่ผดิก็ได ้ ท่ี
เรายดึมัน่ถือมัน่อยูน่ี่ผดิก็ได ้ ทั้งๆ ท่ีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีมนัผดิ มนัผดิ
เพราะอะไร มนัผดิเพราะมนัเป็นสมบติัของโลก มนัเป็นโลกียปัญญา ปัญญาท่ีศึกษามาๆ ศึกษา
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้ศึกษาธรรม  

แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน “อานนท ์ เธอบอกเขานะ บอก
บริษทั ๔ ใหป้ฏิบติับชูาเราเถิด ใหป้ฏิบติับูชาเราเถิด อยา่บชูาเราดว้ยอามิสเลย” 

ส่ิงท่ีเป็นอามิสบชูา เห็นไหม ดูสิ เราสร้างโบสถว์ิหาร สร้างต่างๆ บชูาๆ บชูาอยา่งน้ีมนั
เป็นอาราม เป็นท่ีอยูข่องผูท้รงศีล แต่ถา้เราจะปฏิบติับชูา ปฏิบติับชูาท่ีไหน เราท าทานของเรา 
เสียสละของเราใหจิ้ตใจมนัเขม้แขง็ข้ึนมา ถา้เราจะปฏิบติับชูา ก าหนดพุท ลมหายใจเขา้นึกพุท 
ลมหายใจออกนึกโธ นึกตรงน้ีข้ึนมา ส่ิงท่ีศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ วาง
ไวก่้อน ธรรมะเป็นธรรมชาติ สมบติัน้ีเป็นสมบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้คน้ควา้มาแลว้เผยแผธ่รรมข้ึนมา เราศึกษาแลว้เป็นสมบติัของเราก็
วางไวก่้อน น่ีเป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ของเรายงัไม่เกิดข้ึน  

ถา้ของเราเกิดข้ึนมา ค าว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา” เวลาถา้มีศีลข้ึนมา ศีลปกติอยา่งไร ถา้มี
สมาธิ สมาธิมีรสชาติอยา่งไร ถา้สมาธิข้ึนมามนัมีความสุขอยา่งไร มีความระงบัอยา่งไร แลว้
ความสุข ความระงบั ถา้จิตใจมนัเป็นสุขแลว้พฤติกรรมมนัจะออกมาเป็นอยา่งไร พฤติกรรมมนั
จะไม่เบียดเบียนใคร มนัท าลายใครไม่ไดเ้พราะจิตมนัมีความสงบระงบัข้ึนมา 
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ทุกคนเกลียดความทุกข ์ ปรารถนาความสุขทั้งนั้นแหละ เราจะไม่ท าใคร เราจะไม่
เบียดเบียนใคร เพราะเราเห็นหวัใจของเรามีคุณค่า จิตใจของเขาก็มีคุณค่า แต่เขายงัคน้ควา้หาใจ
ของเขาไม่เจอ เขาก็ยงัดั้นดน้ของเขาไป เราคน้หวัใจเราเจอแลว้ เราพยายามรักษาใจของเรา ถา้
มนัเป็นสมาธิข้ึนมา เห็นไหม แลว้ถา้มนัเกิดปัญญาข้ึนมา อ๋อ! ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัออกฝึกหดั
ใชปั้ญญาในสติปัฏฐาน ๔ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมเป็นอยา่งน้ี ถา้เป็นอยา่งน้ีข้ึน
มาแลว้ อ๋อ! ท่ีอ่านพระไตรปิฎกมามนัเป็นความจ าทั้งนั้นเลย มนัเป็นสัญญา 

ดูสิ ท  าสัญญากูเ้งิน ๕๐๐ ลา้น กูเ้งินมาแลว้ก็เป็นหน้ีเป็นสิน แลว้เม่ือไหร่จะไปใชเ้ขา มนั
เป็นสัญญาๆ ทั้งนั้นแหละ แต่เราท ามาหากินของเรา เราท าธุรกิจการคา้ของเรา เรามีผลประโยชน์
ข้ึนมา ๕๐๐ ลา้น ของเราไม่มีหน้ี เงิน ๕๐๐ ลา้นท่ีเราไดม้า เราไดม้าดว้ยธุรกิจ ไดม้าดว้ยก าลงั
ของเรา เราไม่ใช่ไปกูม้า ๕๐๐ ลา้น กูม้าแลว้ตอ้งเสียดอกเบ้ียเขา แลว้ถึงเวลาตอ้งหาเงิน ๕๐๐ 
ลา้นนั้นไปคืนเขาอีก  

น่ีก็เหมือนกนั ไปศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัญญาก็ไปจ ามา จ า
มาแลว้ก็มาตีค่าตีความตีความ ว่าฉนัรู้ธรรมๆ แลว้รู้อะไรล่ะ มนัรู้อะไรข้ึนมา มนัรู้แต่ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ตวัเองยงัเอาตวัเองไม่รอดไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกพระอานนท ์ “อานนท ์ เธอบอกบริษทั ๔ นะ...” 
ตอนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน เขาเอาดอกไมธู้ปเทียนมาคารวะบชูา
มหาศาล องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “เธอบอกเขานะ ใหเ้ขาปฏิบติับชูาเถิด” 

ถา้ปฏิบติับชูา นัง่ลง แลว้ก าหนดลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ มนัไม่
เบียดเบียนกนั มนัไม่วุ่นวาย แลว้ถา้ใครก าหนดลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ ถา้เขา
เห็นใจของเขา เขาจะเห็นพุทธะของเขา เห็นไหม เราไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก็
พุทธะ พุทธะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่พุทธะในใจของเรา พุทธะในหวัใจของเรา 
ถา้เราพุทโธๆๆ จนมนัเขา้มาเห็นสัจจะความจริง จิตใจมนัจะยิง่ใหญ่ข้ึนมา ยิง่ใหญ่ข้ึนมาเพราะ
อะไร เพราะมนัรู้จริงไง รู้จริง เห็นจริง 

ดูสิ ทุกคนออกจากบา้นไปแลว้อยากจะไปเท่ียวพกัผอ่น อยากจะไปเท่ียวรอบโลก แต่
บา้นของตวัไม่ท าใหส้ะอาด บา้นของตวัไม่ท าใหร่้มเยน็เป็นสุข ถา้บา้นของตวัมีความร่มเยน็เป็น
สุข เราจะไม่เท่ียวท่ีไหนเลย เราจะไม่ไปทศันาจร เราจะไม่ไปผอ่นคลายความเครียดจากขา้งนอก 



เทศน์เชา้ วนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ๖ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

เราจะไม่หาความสุขจากภายนอกเลย เราจะหาความสุขจากในบา้นของเรา เพราะในบา้นของเรา
มนัอบอุ่น ในบา้นของเรามนัน่าร่ืนเริง ในบา้นของเรามนัน่าพึ่งอาศยั ขา้งนอกมีแต่ร้อน ขา้งนอก
มนัมีแต่ธุรกิจการคา้ มีแต่การเอารัดเอาเปรียบกนั ในบา้นของเราปลอดภยั ในบา้นของเรามนั
ปลอดภยั มนัไม่มีใครท าส่ิงใดได ้น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราพุทโธๆ จนเราเห็นจิตใจของเรา มนัจะไป
ไหนล่ะ มนัจะไปไหน 

ดูสิ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูใ่นป่า หลวงปู่ มัน่ตรัสรู้ในป่า อยูใ่นป่า นิพพาน
ในป่า ท่านอยูใ่นป่าในเขาของท่าน ท่านมีความสุขความร่ืนเริงของท่าน ไอพ้วกเราก ็ “โอ๋ย! อยู่
ป่าอยูเ่ขามนัจะรู้อะไร อยูใ่นป่าในเขามนัจะมีอะไร เราน่ีสิ คุณภาพชีวิตเราสุดยอด ทุกอยา่งเป็น
ทองค าหมดเลย ใชข้องทุกอยา่งเป็นทองค า ส้วมก็เป็นทองค า ภาชนะใชกิ้นอาหารเป็นทองค า
หมดเลย” แต่หวัใจมนัทุกข ์แต่อยูใ่นป่าในเขานะ เราใชใ้บตอง เราใชใ้บไมใ้บหญา้เพื่อด ารงชีวิต 
แต่มีความสุข มีความสุข มีความสุข 

ความสุขเพราะจิตใจมนัมีหลกัมีเกณฑ ์ ถา้จิตใจมีหลกัมีเกณฑ ์ เห็นไหม ถา้จิตใจยิง่ใหญ่ 
ท่ีว่าเห็นไตรลกัษณ์ๆ ไตรลกัษณ์คือขณะ ขณะท่ีมนัพฒันาการของมนัข้ึนไป เวลาบอกว่า 
“นิพพานเป็นอนตัตาๆ”...มนัจะเป็นอนตัตาไดอ้ยา่งไร อนตัตามนัแปรปรวน อนตัตามนัยงัแปร
สภาพอยู ่ถา้มนัถึงท่ีสุดแลว้ ถา้เป็นอตัตา อตัตาก็กิเลส แลว้นิพพานเป็นอยา่งไรล่ะ 

อา้ว! นิพพานก็คือนิพพาน มนัก็ตรงตวัอยูแ่ลว้ เราเอานิพพานมาตั้งเป็นโจทย ์ แลว้กไ็ป
เถียงกนัเร่ืองกิริยา นิพพานมนัก็คือนิพพาน นิพพานเป็นช่ือท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตั้งไวใ้ห ้ คือถา้มนัถึงท่ีสุดก็คือนิพพาน แลว้นิพพานเป็นอยา่งไรล่ะ นิพพานเป็นอยา่งไร ไปร้ือ
คน้ก็ไปจ ามาอีกแหละ เซ็นสัญญากูนิ้พพานมา แลว้ตอ้งหานิพพานไปคืนเขา แลว้เขาคิดดอกเบ้ีย
ดว้ย 

แต่ถา้เราท าของเราข้ึนมานะ เรารู้แจง้เห็นจริงข้ึนมา นิพพานคือนิพพาน นิพพานคืออะไร 
เห็นไหม เราไม่เป็นหน้ี แต่รู้ดว้ยความเป็นหน้ีไง รู้ทุกอยา่ง รู้หมด แต่สงสัย ตอ้งเสียดอกเบ้ีย ยงั
ตอ้งหาท่ีกูไ้ปคืนเขาอีก แต่ถา้มนัเป็นจริง สมบติัของเราๆ น่ีสมบติัส่วนบุคคล ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นธรรมสาธารณะ เราก็บอกว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็น
สาธารณะ ธรรมะเป็นต่างๆ อนันั้นมนัก็เป็นจริง เป็นจริงในผลของวฏัฏะ น่ีวฏัฏะเป็นวฏัฏะ
อนัหน่ึง 
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แต่ถา้เราปฏิบติัจริงแลว้ เป็นโสดาบนัเกิดอีก ๗ ชาติ ผลของวฏัฏะมนักฎตายตวันะ เวียน
ว่ายตายเกิดไม่มีตน้ไม่มีปลายนะ เวลาเป็นโสดาบนัข้ึนมาแลว้อยา่งมากอีก ๗ ชาติ เป็น
สกิทาคามี เป็นอนาคามี ถึงท่ีสุดแห่งทุกขม์นัไม่ไปอีกแลว้ ไม่ไปอีกแลว้มนัเหลืออะไรล่ะ ไม่ไป
ก็ตอ้งไม่มีสิ ไม่มีอะไรไปไม่มีอะไรมาก็ตอ้งไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยแลว้ตน้ทุนมาจากไหน
ล่ะ เดิมแทม้นัมาจากไหนล่ะ ถา้มนัมีท่ีมาแลว้มนัจะหายสาบสูญไปโดยท่ีไม่มีท่ีไปไดอ้ยา่งไร 

มนัมีท่ีมาใช่ไหม แลว้พอมนัวิปัสสนาไป ใชปั้ญญา ใชม้รรคญาณท าลายแลว้ มนัท าลาย
แลว้ มนัจบส้ินแลว้ แลว้มนัเหลืออะไรล่ะ มนัเหลืออะไร แลว้มนัเป็นอยา่งไร แลว้จะไปไหนต่อ 
แลว้จบส้ินเป็นอยา่งไร  

วนัน้ีวนัพระ ศึกษามาก็ศึกษาเป็นวิชาการ เป็นความรู้ของเรา ฟังเทศน์ เห็นไหม หลวงตา
ท่านบอกว่า ในภาคปฏิบติั การฟังเทศน์น่ีชั้นหน่ึง เป็นส่ิงท่ีสูงสุด เพราะถา้ครูบาอาจารยจิ์ตใจ
ท่านเป็นธรรม ท่านพดูออกมาจากความเป็นจริงทั้งนั้นแหละ แลว้เราชุบมือเปิบ ไดรั้บรู้ ไดรั้บ
ฟัง แต่กิเลสมนัต่อตา้น “ข้ีโม ้ข้ีโม”้ มนัต่อตา้น “ข้ีโม”้ เอง็หาคนโมอ้ยา่งน้ีไม่ไดห้รอก คนโมไ้ด้
เขาจะลงทุนลงแรงมาขนาดไหนเขาถึงมาโมใ้หพ้วกมึงฟัง เอวงั 


