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

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ วนัน้ีสงบเงียบ วนัสงบเงียบ วนัสงดัวิเวก วิเวก มนัจะวิเวกกายวิเวกใจ 

เห็นไหม เรามีหนา้ท่ีการงาน งานของคนไง งานของคน หายใจเขา้ไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกไม่

หายใจเขา้ก็ตาย ตอ้งหายใจ แต่หายใจนะ ครูบาอาจารยท่์านบอกหายใจท้ิงเปล่าๆ ไง 

ถา้เราหายใจ เรามีสติมีปัญญา ถา้มีสติปัญญา ส่ิงท่ีแมแ้ต่การหายใจนั้นก็เป็นงานของเรา ถา้เป็น

งานของเรา ส่ิงท่ีมีงานของเราแลว้เป็นงานอริยภูมิดว้ย แต่ถา้ประพฤติปฏิบติัไดต้ามความเป็นจริง หายใจ

เขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ใจมนัท า ใจมนัอยูก่บัอานาปานสติ อยูก่บัลมหายใจของเรา 

แต่ใจมนัส่งออกไปขา้งนอกไง ถา้ใจมนัส่งออกไปขา้งนอก มนัคิดงาน  ๆ งานอยา่งนั้นมนังาน

ประสบความส าเร็จของเรา แต่งานประสบความส าเร็จก็ตอ้งมีสติมีปัญญา เวลามนัคิดงานทะลุปรุ

โปร่ง แต่เวลามนัมืดทึบเลย เวลามนัคิดส่ิงใดไม่ออกๆ เวลาคิดส่ิงใดไม่ออก มนัตอ้งพกัหวัใจ เวลาพกั

หวัใจ เรากลบัมาหายใจเขา้ หายใจออก เราหายใจเขา้ หายใจออก เรามีสติของเรา เพื่อพกัหวัใจของเรา 

พกัหวัใจของเราเพื่อไปท าหนา้ท่ีการงานของเราต่อไง 

คนเกิดมามนัตอ้งมีหนา้ท่ี ค าว่า “หนา้ท่ีของเรา” แมแ้ต่ชีวิตของเรา เราเป็นผูรั้บผิดชอบชีวิต

ของเรา เวลาครูบาอาจารยท่ี์ท่านประพฤติปฏิบติั ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก รู้เฉพาะตนๆ รู้เฉพาะตนคือรู้

เฉพาะในหวัใจดวงนั้น แลว้หวัใจดวงนั้นเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ ไม่มีใครรู้หรอกว่าหวัใจดวงใดมี

อ านาจวาสนามามากนอ้ยแค่ไหน 

ถา้หวัใจมีอ านาจวาสนามา สามเณร ๗ ขวบเป็นพระอรหนัต ์ ถา้สามเณร ๗ ขวบเป็นพระ

อรหนัต ์ เขาตอ้งมีมรรคมีผลของเขา เขาตอ้งมีภาวนามยปัญญา ปัญญาในหวัใจของเขา สามเณร ๗ 

ขวบ ร่างกายสู้ผูใ้หญ่ไม่ไดห้รอก แต่หวัใจของเขา วุฒิภาวะในใจของเขามนัมีอ านาจวาสนาไง ค าว่า 

“อ านาจวาสนา” เขาเห็นส่ิงใดเขาคิดเปรียบเทียบเขา้มาในใจของเขา เขาไม่ส่งออกไปขา้งนอกไง ไป
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บิณฑบาตกบัพระสารีบุตร สามเณรของพระสารีบุตรเห็นเขาชกัน ้าเขา้นาๆ เขาก็ท  านากนัโดยอาชีพ

ของเขา ถามอาจารยว์่า น ้ามีชีวิตหรือไม่ 

น ้าไม่มีชีวิต น ้าไม่มีชีวิต เขาชกัเขา้นาของเขา เขาท าประโยชนข์องเขา แลว้คิดเขา้มาในหวัใจ

เราเลย ถา้หวัใจเราท าประโยชนก์บัเราๆ น่ีสามเณรนอ้ยเขามีสติมีปัญญาของเขา เขามีสติปัญญาของเขา 

ดวงใจดวงใดไม่มีมรรค ดวงใจดวงนั้นไม่มีผลหรอก 

เวลาเรามีการศึกษา เราศึกษาน่ีเป็นความจ าทั้งนั้น ความจ าทั้งนั้น มนัเป็นเร่ืองโลกๆ ไง วุฒิ

ภาวะ วุฒิภาวะของจิต พนัธุกรรมของมนัมีการตดัแต่งของมนั เราเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นสัตว ์ เกิดใน

วฏัฏะ มนัก็พฒันาความคิดของมนัไป ถา้ความคิดท่ีมนัดีข้ึน มนัส่งเสริมข้ึนแต่ละภพแต่ละชาติข้ึนมา 

มนัมีแต่ความคิดท่ีพฒันาข้ึน หวัใจท่ีเขม้แขง็ข้ึน ความคิดเกิดจากจิตๆ แต่ความคดิเกิดจากจิต ความคิดท่ี

มนัเกิดจากจิตมนัใกลชิ้ดกบัหวัใจ มนัควบคุมหวัใจได ้มนัควบคุมจิตของตวัเองได ้ถา้มนัควบคุมจิตของ

ตวัเองได ้ น่ีมีการกระท าข้ึนมา ส่ิงท่ีท  าข้ึนมาท าเพื่อเราๆ เวลาท าเพื่อเรา ท าเพื่อเราท าเพื่อใครล่ะ ก็ท  า

เพื่อโลกไง 

เวลาผูน้  าท่ีดีๆ ท่านท าเพื่อตวัท่านเอง ท าเพื่อตวัท่านเองก็ท  าเพื่อคุณประโยชนไ์ง ท าเพื่อบุญ

กุศลไง ท าดว้ยความคิดดีไง แต่ความคิดดีนั้นท าไปแลว้เป็นประโยชนก์บัใครล่ะ มนัเป็นประโยชนก์บั

คนรอบขา้งไปหมดเลย มีแต่ความร่มเยน็เป็นสุขไปทั้งนั้น ถา้มีความร่มเยน็เป็นสุข พฒันาการของหวัใจ

ท่ีมนัพฒันาข้ึนๆ เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ มนัก็เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

ไม่อยา่งนั้นพระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ไม่พฒันาข้ึนไปหรอก 

เวลาพฒันาข้ึนไป พฒันาข้ึนไปจนชาติสุดทา้ยขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ “เราจะ

เกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย เราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย” เพราะอ านาจวาสนาบารมีมนัเตม็แลว้ มนั

เตม็ข้ึนมา มนัเตม็ข้ึนมา เวลามาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะก็ยงัขวนขวายๆ ขวนขวายคุณงามความดีใน

ใจของท่าน แต่คุณงามความดีในใจของท่าน เวลาท่านท าประโยชนข์องท่านสมบูรณ์แลว้เป็นผูส้อน ๓ 

โลกธาตุ เทวดา อินทร์ พรหมยงัไม่รู้ไม่เขา้ใจเร่ืองอยา่งนั้นน่ะ 

เราคิดว่าเทวดา อินทร์ พรหมมีวุฒิภาวะท่ีสูงส่ง แต่สูงส่งก็จิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง ดว้ย

บุญกุศลไง ท่ีเรามาท าบุญกศุลกนัน่ี เพราะดว้ยบุญกุศล อ านาจวาสนาไดไ้ปเกิดเป็นเทวดา อินทร์ พรหม 
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แต่เวลาเขาหมดอายุขยัของเขา เขาก็ตอ้งลงมาเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะเหมือนเดิมนัน่แหละ บุญกศุลเป็น

อามิสๆ ไง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงบอกพระอานนทไ์ง “อานนท์ เธอบอกบริษทั ๔ นะ ให้

ปฏิบติับูชาเราเถิด ใหป้ฏิบติับูชาเราเถิด” 

ถ้าปฏบิัติบูชา ส่ิงนีม้นัจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย ความเป็นจริงอันนี ้ ส่ิงทีเ่กิด

ภาวนามยปัญญา แล้วมนัรู้เฉพาะตน รู้เฉพาะตนด้วย แล้วรู้เฉพาะในหัวใจดวงน้ัน ถ้ารู้ ท าไมถึง

รู้เฉพาะหัวใจดวงน้ันล่ะ ก็หัวใจดวงนั้นเวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง เพราะหัวใจดวงนั้นเพราะ

มนัมืดบอดไง มนัไม่ใช่รู้ทีส่มอง ไม่ได้รู้ทีค่วามคดิ มันรู้ทีใ่จเลย ดูสิ เวลาอรหัตตมรรค เวลามนั

ท าลายภวาสวะ ท าลายภพทั้งหมด แล้วใครคดิ ใครรู้สึก ใครส านึกอะไรได้ล่ะ น่ีมนัเป็นธรรมธาตุ

แท้ๆ นั่นน่ะ 

เวลาเราอยูก่บัความคิดๆ ไง ความคิดเกิดจากจิตๆ เวลามนัท าลายธาตุขนัธ์เขา้มา เห็นไหม 

ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธอ์ยา่งกลาง ขนัธอ์ยา่งละเอียด เวลาพระโสดาบนั เขาบอกว่า พระโสดาบนั ขนัธ์ ๕ 

ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ มนัหมดไปแลว้ 

ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้พระสกิทาคามีไม่มีความรู้สึกหรือ แลว้เวลาพระอนาคามี

ล่ะ เห็นไหม เวลาจะละขนัธ ์๕ แท้ๆ  มนัตอ้งไปละกนัท่ีนัน่ พอละขนัธ์ ๕ ท่ีนัน่มนัก็เป็นจิตเดิมแท้ๆ  

เวลาจิตเดิมแทม้นัสว่างไสว มนัผ่องใส มนัผ่องใส ท าลายมนัหมดๆ ความรู้อนันั้น ความรู้อนันั้นมนั

ไม่ใช่ความคิดไง ถา้ความคิดเกิดจากจิตๆ แลว้ความคิดขนัธ์ ๕ ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขนัธ์เป็นภาระ

อยา่งยิ่งของพระอรหนัต ์

แต่ขนัธมารๆ เพราะขนัธ์มนัเป็นมาร ความคิดมนัเป็นมาร ทุกส่ิงมนัเป็นมารทั้งนั้นน่ะ เป็น

มาร ของเรายดึมัน่ถือมัน่ไปหมดล่ะ มีความพอใจ เวลาส าคญัตนไง 

เสมอเขาก็ส าคญัว่าเสมอเขา ส าคญัว่าสูงกว่าเขา ส าคญัว่าต  ่ากว่าเขา 

ต ่ากว่าเขาก็ส าคญัว่าต  ่ากว่าเขา ส าคญัว่าเสมอเขา ส าคญัว่าสูงกว่าเขา 

สูงกว่าเขาก็ส าคญัว่าสูงกว่าเขา ส าคญัว่าเสมอเขา ส าคญัว่าต  า่กว่าเขา 
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สูงกว่าเขาตอ้งไปส าคญัอะไร เสมอเขาตอ้งไปส าคญัอะไร ต ่ากว่าเขาตอ้งไปส าคญัอะไร เพราะ

ความส าคญัตน น่ีไง ตวัตนไง เพราะความส าคญัตนๆ มนัมีของมนัอยู ่เห็นไหม 

แต่ถา้ไม่มีล่ะ ไม่มีตน ไม่มีส่ิงใด เอาอะไรไปส าคญั มนัส าคญั มนัคิดไปไม่ไดไ้ง วิมุตติสุข 

วิมุตติสุขเป็นธรรมชาติของมนัไง ถา้ธรรมชาติของมนั มนัถึงว่าไม่มีส่ิงใดเขา้ไปถึงส่ิงนั้นเลย 

น่ีไง ส่ิงท่ีเรามาบวชเป็นพระ เรามาบวชเป็นพระๆ เราจะมาประพฤติปฏิบติั วิถีแห่งจิต งาน

ภายใน ถา้งานภายใน ความคิดๆ ความคิดน้ีส่งออกแลว้ เวลาเป็นสัมมาสมาธินะ จิตเป็นอิสรภาพ ไม่

พาดพิงในอารมณ์ใดๆ น่ีเป็นตวัตน ตวัตนเพราะมนัเป็นภวาสวะ เป็นภพ มนัเป็นจิตของเรา 

ถา้จิตของเรามนัไม่ไดแ้ส่ส่ายไป มนัถึงเป็นสัมมาสมาธิไง สัมมาสมาธิมนัจะไม่พาดพิง

อารมณ์ใดๆ ทั้งส้ิน แลว้เวลามนัท าลายอวิชชา ท าลายภพชาติแลว้ มนัจะเป็นอะไรอีกล่ะ แมแ้ต่สมาธิ

มนัไม่พาดพิงอะไรแลว้ แลว้มนัเป็นอิสระของมนั แต่อิสระ อิสระท่ีมีตวัตนนัน่แหละ 

ว่าสมาธิเป็นตวัตนนะ ก็เป็นตวัตนก็เป็นจิตไง เป็นภวาสวะ เป็นภพไง ก็เป็นชีวิตเราไง น่ีไง 

จิตท่ีไม่เคยตายท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นมนัไง 

แต่ถา้ใครไปรู้ไปเห็นมนั ตวัเราๆ ตวัตนก็ตวัเราน่ีแหละ แต่เราอะไร เราไม่ใช่สมมุติน้ี เรา

ไม่ไดช่ื้อนาย ก นาย ข น้ี แต่เราคือจิต ถา้จิตนั้นมนัชดัเจนของมนั ถา้มนัยกข้ึนสู่วิปัสสนาๆ มนัใชปั้ญญา

ของมนัไป น่ีวิถีแห่งจิตๆ ท่ีมนัมีการกระท า 

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้บอกพระอานนทน์ะ “เธอจงบอกบริษทั ๔ นะ ใหป้ฏิบติั

บูชาเราเถิด ใหป้ฏิบติับูชาเราเถิด” ถา้มีการกระท าอยา่งน้ี มีการปฏิบติับูชาอยา่งน้ี น่ีไง 

พระพุทธศาสนาเกิดท่ีน่ี 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตรัสรู้

ท่ีโคนตน้โพธ์ินั้น โคนตน้โพธ์ินั้นเป็นเร่ืองโลกธาตุ ร่างกายขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ก็เป็น

ธาตุ ๔ เวลามนุษยเ์กิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ คือความรู้สึกนึกคิดท่ีอยากกระท า ส่ิงท่ีอ  านาจ

วาสนาบารมีเตม็ๆ เตม็มาตรงน้ี เตม็มาท่ีอ านาจวาสนาบารมี ท่ีความรู้สึกนึกคิดต่างๆ มีความปรารถนา 

แต่มนัยงัไม่เกิดการกระท า 
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เวลาเกิดการกระท า ปฐมยาม ก าหนดลมหายใจเขา้และลมหายใจออก อานาปานสติ เวลามนั

สงบระงบัข้ึนมา เวลาจิตมีก าลงัข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณ ตั้งแต่พระเวสสันดรไปเลย รู้หมด แลว้

จิตดวงใดก็รู้ทั้ งนั้น เพราะอ านาจวาสนาของท่าน อ านาจวาสนาท่ีสร้างมา เวลามนัไม่ใช่ทางๆ เพราะอะไร 

เพราะไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ ๖ ปี มนัรู้อยูแ่ลว้ว่าเขายกยอ่งสรรเสริญ เขาเชิดชูมาทั้งนั้นน่ะ มนัไม่ใช่ 

ประสบการณ์มนัมีอยูเ่ตม็หวัใจอยูแ่ลว้ แลว้เรามารู้เอง รู้ดว้ยก าลงัความจริงของมนั มนัยงัไม่ใช่ๆ ไม่ใช่

เพราะมนัเป็นก าลงั ก าลงัของจิตไง 

จิตท่ีมนัยอ้นอดีตชาติไป เวลาดึงกลบัมาๆ อานาปานสติ หายใจละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป

แลว้ เวลามชัฌิมยาม จุตูปปาตญาณ จิตดวงใดท่ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ จิตท่ียงัไม่ไดท้  าลายอวชิชา ถา้

มนัมีอดีตอนาคตอยา่งน้ีไง อนาคตท่ีควรกระท าไง เพราะปัจจุบนัน้ีกระท าส่ิงใดมนัจะมีผลของมนัไง 

ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ไง ถา้ปฏิบติัแลว้อนาคตมนัจะไปรู้ของมนั รู้เห็นไปหมด ดึงกลบั เพราะมนัไม่ใช่

เร่ืองของเรา เวลาเร่ืองของเราคือกลบัมา กลบัมาอาสวกัขยญาณในหวัใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ เวลาช าระลา้ง จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิต

เดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส น่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงไวใ้นพระไตรปิฎก ในอวิชชา 

ในปัจจยาการ 

แต่เวลาเป็นความจริงๆ ความจริงในใจ อ านาจวาสนาบารมขีององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า เวลาช าระกิเลสตัณหาความทะยานอยากในหัวใจ นี่อาสวกัขยญาณ แรงงานๆ งานอย่าง

นีง้านของผู้ประเสริฐไง ถ้างานอย่างนีแ้ล้ว พญามารจะค้นหาไม่ได้ พญามารจะไม่เจออีกแล้ว 

พญามารจะตามจติดวงนีไ้ม่พบอีกแล้ว ไม่มส่ิีงใดนะ จติดวงนั้น ธรรมะในใจดวงนั้นชัดเจนๆ 

ของท่าน 

เพราะอวชิชาท าให้เวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ นี่มนัไม่มอีวชิชา วชิชาคือการกระท าของเรา

นี่ไง แล้วเวลามนัพ้นไป อรหัตตมรรค เวลาเกิดอรหัตตผล มรรค ๔ ผล ๔ แล้ว ๑ นพิพานเป็น

อย่างไร นิพพาน ๑ เป็นอย่างไร อรหัตตมรรค อรหัตตผล แล้วนิพพาน ๑ ล่ะ 

เพราะระหว่างอรหตัตมรรค อรหตัตผลน้ีมนัเป็นเหตุและเป็นผลของมนัอยู ่ เหตุและผลเป็น

บุคคล ๔ คู่ ๔ คู่ท่ีมีการกระท าข้ึนไป จิตน้ีพฒันาการเป็นชั้นๆๆ ข้ึนไป ชั้นๆ ข้ึนไป มนัมีการกระท า
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ของมนัข้ึนไป เวน้ไวแ้ต่ขิปปาภิญญาท าทีเดียวส าเร็จในหวัใจนั้น ถา้ส าเร็จในหวัใจนั้นก็จบส้ิน

กระบวนการของมนั เขาท างานจบส้ินของเขา แต่งานของเรายงัไม่จบส้ิน งานของเรายงัไม่จบส้ิน เรา

ท างานของเรา ท างานของเรา ท างานของเราดว้ยเทวดา อินทร์ พรหมช่ืนชมนะ 

เวลาเราประพฤติปฏิบติั เวลาเราเขา้ป่าเขา้เขา เราเห็นคนท าคุณงามความดีทุกคนก็ช่ืนชมทั้งนั้น

น่ะ เราเห็นเด็กดี เราก็ภูมิใจ แรงงานเด็กๆ สามเณร ๗ ขวบเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาได ้แรงงานเด็กถา้ใน

ครอบครัวของเรา น่ีคือการอบรมบ่มเพาะนะ เด็กใหม้นัรู้จกัรับผิดชอบ เด็กของเรา 

มนัเป็นทางโลก ทางโลกเขาก็ตั้งกติกากนัมา ใครมีอิทธิพลมากกว่าก็เอารัดเอาเปรียบกนั

ทั้งนั้นน่ะ นัน่มนัเป็นเร่ืองของสังคม เร่ืองของโลก เร่ืองของวฏัฏะ 

แต่ถา้เร่ืองของเราๆ เราตอ้งการคุณงามความดี ตอ้งการคุณงามความดี เราก็อบรมบ่มเพาะของเรา 

ใครจะอบรมบ่มเพาะข้ึนมาใหเ้ป็นคนดี ถา้เป็นคนดี มนัก็ตอ้งมีการฝึกหดั มีการประพฤติปฏิบติัข้ึนมา 

คนท่ีเขามีวุฒิภาวะ เขาสอนลูกของเขาอย่างนั้น เขาดูแลลูกของเขาอย่างนั้น เพราะดูแลลูกของเขาอยา่ง

นั้น มนัสมวยัไง 

วยัของเด็กมนัไร้เดียงสา มนัแจ่มใส เราก็ตอ้งคอยฝากฝังข้ึนไป ค่อยๆ ซบัมนัข้ึนไป พอโต

ข้ึนมาตอ้งรับผิดชอบมากข้ึนๆ เวลามีการศึกษา เวลามีหนา้ท่ีการงาน เขาตอ้งรับผิดชอบของเขา เขา

ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นสังคมของเขา 

ในสังคมนั้นหนา้ไหวห้ลงัหลอก หนา้ไหวห้ลงัหลอกทั้งนั้น แลว้ถา้เด็กของเรา คนของเราไม่

มีสติปัญญาใหแ้ยกแยะไดว่้าส่ิงใดควรส่ิงใดไม่ควร ส่ิงใดควรส่ิงใดไม่ควร ส่ิงน้ีใหม้นัมีสติปัญญา มี

สติปัญญาแยกแยะไดว้่าอะไรผิด อะไรควรหรือไม่ควร ถา้อะไรควรหรือไม่ควร นัน่เป็นเร่ืองของสังคม

นะ ถา้เร่ืองสังคมก็ยอ้นกลบัมาในหวัใจดว้ย ถา้หวัใจมนัมีสติมีปัญญา มนัมีวุฒิภาวะ มนัจะเขา้ใจส่ิงน้ี 

เขา้ใจส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองโลก 

ค าว่า “เร่ืองโลก” มนัยงัน่าเบ่ือหน่าย น่าเบ่ือหน่ายมากนะ แต่มนัเป็นความจ าเป็นน่ะ มนัเป็น

ความจ าเป็นเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษยใ์ช่ไหม เกิดเป็นมนุษย ์ เราอยูใ่นสังคมมนุษย ์ มนุษยเ์ป็นสัตว์

สังคมๆ มนัตอ้งอยูด่ว้ยกนัใช่ไหม 
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มนุษยอ์ยูค่นเดียว เราก็ท  าเอง สมยัโบราณ การคมนาคมยงัไม่สะดวก หมู่บา้นใดก็ตอ้งท าข้ึนมา

เองทั้งนั้นน่ะ ของใชข้องสอย เราท าของเราเองทั้งนั้นน่ะ แต่ในเม่ือการคมนาคมมนัสะดวกข้ึนมา มีการ

คมนาคมสะดวกข้ึนมา ทุกอย่างมนัก็เจือจานกนัไดไ้ปหมดแหละ เวลาเจือจานไดไ้ปหมดมนัก็เป็นการ

ส่ือสารการต่างๆ ถา้มนัมีวุฒิภาวะ มีสติปัญญา มนัจะเขา้ใจได ้ แลว้พยายามพาชีวิตเราไม่ใหม้นัทุกข์

มนัยากจนเกินไป 

แลว้ถา้มีอ านาจวาสนานะ คนท่ีมีอ านาจวาสนาท าส่ิงใดมนัก็ประสบความส าเร็จ ถา้คนอ านาจ

วาสนาปานกลางท าส่ิงใดประสบความส าเร็จบา้ง ลม้ลุกคลุกคลานบา้ง คนท่ีไม่มีอ านาจวาสนาทางโลก

นะ เพราะอะไร เพราะสมยัพทุธกาล เวลาพระสีวลีเป็นพระอรหนัตท่ี์มีลาภสักการะมหาศาลเลย เพราะ

ท่านท าของท่านไวม้าก เวลาเขาท าคุณงามความดีท่ีไหน เขาจะเชิญไปเป็นหวัหนา้ หวัหนา้ก็ตอ้งเป็นผู ้

ท่ีจบัจ่ายใชส้อยมากกว่าเขา ว่าอย่างนั้นเถอะ หวัหนา้ก็ตอ้งเป็นผูน้  า 

เวลาพระอรหนัตใ์นสมยัพุทธกาลท่ีว่าฉนัขา้วไม่เคยอ่ิมๆ เป็นพระอรหนัตไ์ดอ้ยา่งไร เพราะ

เราฟังเทศนข์องอาจารยสิ์งห์ทองมาก อาจารยสิ์งห์ทองท่านบอกเลย นางปฏาจาราๆ ท่านบอกว่า น่ี

บารมีของพระอรหนัตน์ะ ท าไมหนีตามผูช้ายไป พระอรหนัตน่์ะ พอสุดทา้ยก็ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ 

วุฒิของความเป็นพระอรหนัต ์ถา้พระอรหนัตม์นัตอ้งมีอ านาจวาสนาใช่ไหม ถา้มีอ านาจวาสนา 

ท าไมมนัตกต ่าอยา่งนั้น ท าไมมนัทุกขย์ากขนาดนั้น หนีตามคนในบา้นไป ไปอยูใ่นป่าในเขา สุดทา้ย

แลว้เวลาทอ้งแลว้ก็นึกถึงบา้น ก็อยากกลบับา้น เพราะเป็นลูกเศรษฐีไปอยูใ่นป่าในเขามนัทุกขม์นัยาก 

สามีก็มาตามกลบัไป ลูกคนท่ี ๑ ลูกคนท่ี ๒ ก็อีกแลว้ จะไป ก็ตามกลบัมา 

คราวน้ีหนีเลย หนีไป คืนนั้นฝนตกหนกั ฟ้าผ่า ฝนตกหนกั ไฟไหมไ้ปทั้งเมือง ตวัเองก็หนี

ฝนมา สามีตามมาเจอไง ก็มาช่วยดูแล พอดูแลเสร็จแลว้หนาวนกั สามีก็จะไปตดัฟืนเพื่อจะมาท าความ

อบอุ่น ไปถึงก็ไปงูกดัตาย พองูกดัตายแลว้ เอาลูก ๒ คนจะไปหาพ่อ ไปถึง น ้าพดัมา น ้าป่าพดัมา เอาลูก

คนโตไวท้างน้ีก่อน อุม้ลูกคนเล็กไปไวฝ่ั้งนูน้ก่อน พอวางไวเ้สร็จกลบัมายนือยูก่ลางล าแม่น ้า นก นก

ใหญ่นกเหยีย่วมนัเห็นเด็กอ่อน มนัก็จะมาโฉบเอา ไล่นก ไอลู้กฝ่ังน้ีก็คิดว่าแม่เรียก เดินลงน ้าไป 

จมน ้าตาย ไอน้กมนัก็คาบลูกไป ตายหมดเลย โอโ้ฮ! จนเป็นบา้ 
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เวลาลูกก็ไปแลว้ใช่ไหม จะไปตามหาพ่อ เวลาไปตาม ไปเจอชาวบา้น ก็บอกว่าเม่ือคืนฟ้าผ่า ไฟ

ไหมบ้า้น พ่อแม่ตายหมดเลย คราวน้ีหมดเลยนะ สามีก็ตาย ลูก ๒ คนก็ตาย พ่อแม่ก็ตาย เสียสติแกผ้า้

ว่ิงไปนะ 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรมอยู่ “ปฏาจารา เธอเป็นอะไร เธอเป็นอะไร” 

ฟ้ืนสติมา ฟ้ืนสติมาก็ขอบวช 

น่ีอาจารยสิ์งห์ทองท่านเทศน ์ เราฟังอาจารยสิ์งห์ทอง เวลาอาจารยสิ์งห์ทอง เราคิดถึงครูบา

อาจารยท่ี์ท่านเป็นธรรม ท่านจะวิเคราะห์ จิตของคนท่ีเป็นพระอรหนัตน์ะ คนท่ีมีอ านาจวาสนาจะเป็น

พระอรหนัต ์ท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดน้ีล่ะ ท าไมมนัล าบากขนาดน้ี สุดทา้ยท่านก็เป็นพระอรหนัต์ 

ค าว่า “เป็นพระอรหนัต”์ น่ีนะ ในอภิธรรมบอกว่าตอ้งสร้างมาแสนกปั ถา้ไม่สร้างอ านาจ

วาสนามาแสนกปั จิตน้ี หวัใจคนมนัไม่มีอ านาจวาสนาพอท่ีจะยอ้นสติปัญญาเขา้มา ทวนกระแส ท่ี

เวลาสร้างมรรคสร้างผล ถา้เป็นความจริงๆ มนัตอ้งมีท่ีมา วุฒิภาวะของใจๆ ไง วุฒิภาวะ ท่ีมนัสร้างมา 

พนัธุกรรมของจิต จิตท่ีมนัพฒันาของมนั มนัจะมีมุมมอง มนัจะมีสติปัญญายอ้นกลบัๆ น่ีผูท่ี้สร้างคุณ

งามความดีมา 

เวลาครูบาอาจารยท่์านพูด เราฟังเทศนข์องอาจารยสิ์งห์ทอง ท่านพูดเลยว่า มนัมีอ านาจ

วาสนาจะเป็นพระอรหนัตน์ะ ท าไมเป็นอย่างนั้น 

ท่านเองก็เป็น เวลาท่านเป็น ท่านก็วิเคราะห์ วิเคราะห์วิจยั มนัวิเคราะห์ว่า ผลของวฏัฏะๆ ไง 

จิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะมนัมีผลอยา่งไร แลว้เวลามนัส้ินสุด มนัส้ินสุดอยา่งไร 

นี่ไง ถ้าของเรา เราก็เวยีนว่ายตายเกิดในวฏัฏะเหมือนกันใช่ไหม เราก็มหัีวใจใช่ไหม เรา

ศึกษาสิ ศึกษาชีวติของครูบาอาจารย์ ชีวติทีท่่านมคุีณธรรม ท่านท าตัวอย่างไร แล้วมมุีมมอง

อย่างไร ไอ้มุมมองความรู้สึกนึกคดินีส้ าคญัมาก เพราะไอ้มุมมองความรู้สึกนึกคดิมนัเกิดจากจติ 

ความคดิเกิดจากจติๆ แล้วความคดิเกดิจากจติแล้วต้องมาช าระล้างมนัให้มนัเข้ามาสู่จติมันได้ 

เข้ามาตัวตนของเรา 
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“สมาธิเป็นตวัตนนะ สมาธิเป็นตวัตนนะ”...ขอใหเ้อ็งเป็นตวัตนเถอะ ตวัตนเอ็งยงัไม่เคยเห็น 

ตวัตนเอ็งยงัไม่รู้จกั เอ็งมีแต่อุปาทาน เอ็งมีแต่ความคิดร้อยแปด เอ็งเขา้สู่สมาธิไม่เป็น ถา้เอ็งเขา้สู่สมาธิ

เป็น เอ็งไม่พูดอยา่งน้ีหรอก 

ถ้าสัมมาสมาธิมนัยกขึน้สู่วปัิสสนา มนัเกิดวปัิสสนาญาณขึน้มา มนัเกิดความแจ่มแจ้ง

ขึน้มา มนัเกิดการงานขึน้มา มันเกิดมรรคขึน้มา มนัจะมหัศจรรย์จติของตนเลย มนัจะ

มหัศจรรย์ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย ธรรมะขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรมๆ เอ็งจะเห็นคุณธรรมอันน้ันเลย 

ไอน่ี้บา้ๆ เซ่อๆ โง่ๆ เซ่อๆ นะ บา้ๆ บอๆ ว่างๆ เว่ิงๆ ว่ากนัไป 

รสของธรรมนะ รสของคุณธรรมมนัปากเปียกปากแฉะพูดกนัพล่อยๆ อยา่งนั้นหรือ รสของ

ธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง รสของธรรม แลว้มนัอยูไ่หนล่ะ ถา้มนัเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมามนัจะมีรสมีชาติ 

มนัจะมีความมัน่คงของใจ มนัจะมีสัจจะมีความจริงข้ึนมา น่ีไง งานอย่างน้ีเป็นงานของมนุษย ์ มนุษย์

ท  าข้ึนมาเป็นความจริงข้ึนมา มนัจะเป็นคุณธรรมในใจของเรา เพื่อประโยชนก์บัใจดวงน้ีนะ 

วนัส าคญัทางโลกเขา เขาเห็นคุณค่า นัน่คุณค่าเพราะเขาเห็นเร่ืองระบบเศรษฐกิจ เห็นคุณค่า

ของความเป็นมนุษยไ์ง เห็นคุณค่าของสิทธิเสรีภาพไง แต่สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ สิทธิเสรีภาพทาง

สิทธิ 

แต่ถา้เป็นธรรมๆ นะ สิทธิของใจ ความเสมอภาค ภราดรภาพ จิตใจท่ีไม่มีสูงไม่มีต  ่า จิตใจท่ี

เป็นสัจจะความจริง เวลาใจขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีกราบธรรมๆ คุณธรรมในใจส าคญั 

ถา้ส าคญั เราแสวงหาของเรา เรากระท าของเราเพื่อประโยชนก์บัใจของเรา เอวงั 


