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เทศน์เช้า วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมนะ เวลาฟังธรรมะ ดูสิ เวลาเขาแสวงหาท าบุญกนั ท าบุญกนั ดูสิ 

ทางพม่าเขาเรียก “นดั” นดัคือการทรงเจา้ ของเราศาสนาดั้งเดิมของชาวโลกคือศาสนาถือผี ถา้ถือผีถือ

สาง การเขา้ทรงทรงเจา้ การเขา้ทรงทรงเจา้มนัเป็นความเช่ือ เพราะเราไม่มีท่ีพึ่งไง 

แต่เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้นะ เธออยา่คร ่ าครวญ อย่า

ร้องไห ้ ถา้มีญาติของเราพลดัพรากไป อยา่คร ่าครวญ อย่าร้องไห ้ ใหท้  าคุณงามความดีถึงกนั คุณงาม

ความดี ความดีของหวัใจของเรา อุทิศส่วนกุศลของเรา 

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา คนกราบภูเขา กราบไฟ กราบต่างๆ 

บูชา บูชาเพราะไม่มีท่ีพึ่งไง เพราะไม่มีท่ีพึ่งถึงไดไ้ปบูชาส่ิงภายนอก เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ปฏิเสธหมดเลย เทวดา อินทร์ พรหมฟังเทศนอ์งคส์มเด็จพระสัมมาสมัพุทธ

เจา้ สาธุการ สาธุการ เพราะเทวดา อินทร์ พรหมเขายงัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ฟังธรรมๆ ธรรมอนัน้ี ธรรมอนัน้ี นาย

ช่างใหญ่ นายช่างใหญ่คืออวิชชา เราไดท้  าลายเรือนยอดของเธอแลว้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

เรือน ๓ หลงั รวมยอดเป็นยอดหน่ึงคือนายช่างใหญ่ 

นายช่างใหญ่ไดก่้อร่างสร้างเรือนในภวาสวะ ในภพ ในภพ ในชาติ ในภวาสวะ ในจิต มนัพา

จิตน้ีเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะไง นายช่างใหญ่ เราไดห้กัเจา้แลว้ เจา้เกิดอีกไม่ไดเ้ลยในหวัใจของเรา นี่

ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนัเหนือโลก เหนือโลกอย่างนี ้ ถ้าเหนือโลกอย่างนี้
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แล้วมนัจะไปคร ่าครวญ ไปอ้อนวอนจากใครล่ะ เราอ้อนวอนจากใครส่ิงใดๆ ไม่ได้ทั้งส้ิน เราต้อง

ท าของเราเองทั้งนั้น ถ้าเราท าเองทั้งนั้น 

ธรรม ดูสิ ธรรมภายนอก ธรรมภายใน ถา้ธรรมภายนอก ดูสิ เราเห็นโลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือม

ลาภ มียศเส่ือมยศ มียศถาบรรดาศกัด์ิ มีลาภสักการะ มีขา้วของเงินทอง เราว่าส่ิงนั้นเป็นบุญของเขาไง 

มนัเป็นอ านาจวาสนาของคนนะ อ านาจวาสนาของคน เวลามีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ 

อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะ เอาเงินปูซ้ือท่ีใหอ้งคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่เวลาเวร

กรรมมาถึง ทรัพยส์มบติัท่ีฝังไว ้เวลาน ้าข้ึนมนัเซาะไปหมด เพราะเขาฝังดินไว ้หมดเน้ือหมดตวัเลย 

แต่องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาเขาท าบุญกบัองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ คนมี

แต่ติเตียน ดูสิ เศรษฐีมหาเศรษฐีท าจนหมดเน้ือหมดตวั แลว้เขาเป็นพระโสดาบนั เวลามีพระมาก็

อยากจะใส่บาตรๆ มีพระมาก็อยากจะให ้ทั้งๆ ท่ีตวัไม่มีจะกินก็อยากจะให ้คนจนเขากินขา้วกบัน ้าผกั

ดอง ขา้วแลว้ผสมน ้าผกัดอง เห็นพระมาก็ถวายพระ 

จนองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้หา้มไง ถา้เขาเป็นอเสขบุคคล หา้มเขา้ไปในบา้นเขา 

เพราะมีเท่าไรเขาก็ใหห้มดไง หา้มเลย เวน้ไวแ้ต่เขาออกมาใส่บาตรเอง แต่เขาเป็นอเสขบุคคลตั้งแต่

เป็นอริยบุคคลข้ึนไป หา้มไปบิณฑบาตบา้นเขา หา้มไปขอเขา เพราะเขามีเท่าไรเขาใหห้มด น่ีถา้มนั

เป็นความจริง สุดทา้ยแลว้บุญกุศลก็ฟ้ืนกลบัมา อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ไดท้รัพยส์มบติักลบัมา อนันั้น

มนัเป็นเวรเป็นกรรมของคน ถา้โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ 

เวลาองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เยาะเยย้มารๆ นายช่างใหญ่ท่ีเราไดห้กัเรือนยอดของเธอ

แลว้ 

มนุษยเ์กิดมาจากไหน เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะน้ีมาจากไหน นายช่างใหญ่ นายช่างใหญ่มนั

ป้ันใหเ้รามา เราจะไปออ้นวอนเอาจากใคร จะไปเช่ือใคร จะไปออ้นวอนเอาจากใคร เขาจะช่วยเหลือ

ส่ิงใดเราได ้ มนัเป็นสมบติัของเรา สมบติัของเรามีมากมีนอ้ยเท่าไรมนัก็เป็นสมบติัของเรา ถา้สมบติั

ของเรา 
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เราเกิดมาแลว้ ในทางโลก เราท าส่ิงใดประสบความส าเร็จ อ านาจวาสนานะ วาสนาของคนมนั

แข่งกนัไม่ได ้ค าว่า “แข่งขนักนัไม่ได”้ เพราะอะไร เพราะเขาท าของเขามา ถา้เราไม่ไดท้  ามา บญัชีเรา

ไม่มี จะเบิกๆ โธ่! ของเขามีบตัรเครดิต ๒๐ ใบ เขารูดปร๊ืดๆๆ เลย ไอเ้ราไม่มีสักใบ แลว้ก็มานัง่คร ่า

ครวญว่าเราทุกขเ์รายาก 

เราทุกขเ์รายากเพราะเราไม่ไดท้  ามา เราไม่มีเครดิต เราไม่สามารถออกบตัรได ้ เราไม่สามารถ

รูดได ้รูดแลว้ก็เป็นหน้ีดว้ย แต่ของเขา เขามีสมบติัของเขา เขาท าของเขา 

น่ีเหมือนกนั เวลามนัข้ึน อ านาจวาสนาของคน นายช่างใหญ่ นายช่างใหญ่ นายช่างนอ้ย นาย

ช่างท่ีฉอ้ฉล นายช่างท่ีฉอ้ฉล กิเลสตณัหาความทะยานอยากเวลามนัสร้างเรือนบนหวัใจของเรา มนัท า

ใหเ้ราคิดร้อยแปดพนัเกา้ มนัสร้างแต่ความพอใจของมนั กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัยมุนัแหย่ 

มนัพยายามกระตุน้เราใหเ้ราท า พอท าเสร็จแลว้ ท าตามสนองกิเลสตณัหาความทะยานอยาก พอท า

สนองกิเลสตณัหาความทะยานอยาก กิเลสมนัสมใจมนัแลว้ พอสมใจแลว้มนัเกิดดบั มนัก็จางไป เด๋ียว

มนัก็เกิดข้ึนใหม่ แต่ผูท่ี้ไดรั้บผลของกรรมๆ คือหวัใจดวงน้ี ภวาสวะ ผูก้ระท า 

ใจเป็นผูก้ระท าใช่ไหม ถา้เราไม่คิดไม่นึก เราจะพูดไดไ้หม ถา้เราไม่คิดไม่นึก เราจะท าได้

ไหม เพราะเราคิดเรานึกมาทั้งนั้นแหละ ไอค้ิดนึกน่ีนายช่างใหญ่ ถา้นายช่างใหญ่นะ เป็นอวิชชา มนัก็

ท  าใหเ้ราเหลวไหล ถา้เป็นวิชชาล่ะ ถา้เป็นธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ล่ะ 

นายช่างท่ีดีงามเขาก็สร้างเน้ือสร้างตวัข้ึนมา เรา เราเป็นชาวพุทธ ท่ีเราจะประพฤติปฏิบติั เราก็

ตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา นายช่างท่ีดี นายช่างท่ีดีเขาปลูกสร้างส่ิงท่ีดีงามข้ึนมาในหวัใจของเรา ถา้

ปลูกสร้างข้ึนมาในหวัใจน่ีเป็นวิชชา วิชชามนัจะไปหกัลา้งอวิชชา ถา้อวิชชา ถึงท่ีสุด อวชฺิชาปจฺจยา 

สงฺขารา สงฺขาราปจฺจยา วญิฺ าณ  มนัเป็นอวิชชา มนัเป็นกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัท าแต่

ใหเ้ราทุกขเ์รายากทั้งนั้นน่ะ แต่มนัมีวิชชา วิชชาคือธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

“ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ” ธรรมะเป็นขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ ธรรมะมนัเป็นทฤษฎี เป็นสัจธรรม เป็นท่ีสาวกสาวกะ ผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้ง เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 
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เกิดมาคือเกิดมาท่ามกลางสัจธรรมขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สัจธรรมอนัน้ี องคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นผูร้ื้อคน้ข้ึนมา แลว้องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นคนวางไว ้ น่ีธรรม

โอสถท่ีสามารถจะช าระลา้งกิเลสได้ 

ธรรมโอสถเป็นโอสถท่ีเขา้ไปท าลายกิเลสอวิชชาในหวัใจของเราได ้ แลว้มนัอยูไ่หน อยูใ่น

ต  ารา มีต  ารา มีแต่ฉลากยา เราก็ศึกษาๆ ศึกษามา “ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็นธรรมชาติ” ธรรมะ

อยูข่า้งนอก แต่พวกช่างมนัจะสร้างบา้นสร้างเรือนในหวัใจของเรา มนัท าใหเ้ราพลิกแพลง มนั

บิดเบือนเรา “ธรรมะเป็นธรรมชาติ” ธรรมะเป็นธรรมชาติอยูข่า้งนอกนู่นน่ะ แต่ไอห้วัใจน้ี ไอน้ายช่าง

ท่ีมนับิดเบือน นายช่างท่ีมนัท าลายหวัใจน้ีมนัก็ท  าของมนัไป ไอว้ฒันธรรมประเพณีมนัก็อยูข่า้งนอก

นู่น มารยาท สังคม 

แต่ถา้เป็นความจริง ทวนกระแสกลบั ถา้มนัทวนกระแสกลบัข้ึนมา ถา้มนัทวนกระแสกลบั

เป็นสัจจะความจริงอยา่งน้ี ถา้สัจจะความจริงอย่างน้ี น่ีไง องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงกลา้

ปฏิเสธหมด เทวดา อินทร์ พรหมทั้งนั้นเป็นผูอุ้ปัฏฐากองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ 

ผลของวฏัฏะๆ การเวียนว่ายตายเกิดน้ีมีอวิชชาทั้งนั้น แลว้พระเจา้ท่ีไหน เราจะไปเคารพบูชา

อะไร เราเคารพบูชาตัวเราน่ีสิ เราเคารพบูชาหัวใจของเราน่ีสิ เราเคารพพุทธะ พุทธะ ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้

เบิกบานในหัวใจอันนี ้นี่ไง เราดูทีน่ี่ ถ้าดูทีน่ี่ ดูทีน่ี่มนักต้็องมวีุฒภิาวะ 

ขนาดแค่มาวดัมนัก็ยงัทุกขย์ากขนาดน้ี ไม่ตอ้งมาวดัหรอก แค่เกิดเป็นมนุษยน่ี์แหละ เวลาเกิด

เป็นมนุษยน์ะ ธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นอริยทรัพย ์ มนุษยมี์

ค่ามากๆ เลย 

ดูสัตวน์ะ ดูสัตวสิ์ ถา้สัตวท่ี์มนัดี ดูสิ สุนขัท่ีมนัดีมนัติดเจา้ของมนันะ มนัปกป้องดูแลเจา้ของ

มนันะ แต่มนัก็จนตรอก มนัก็เป็นไดแ้ค่สุนขันะ มนัท าคุณงามความดีได ้มนัพิทกัษเ์จา้นายมนัได ้มนั

ท าประโยชนข์องมนัได ้แต่สุนขัมนัท าไดเ้ท่านั้น มนัไม่สามารถ ดูสิ มนัอยากจะส่ือกบัเรามนัก็ส่ือกบั

เราดว้ยสัญชาตญาณเท่านั้นน่ะ แลว้มนุษยม์นัมีสมอง มนุษยม์นัมีความรู้สึก มนุษยม์นัมีปัญญา 
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โลกน้ี ดูสิ ความมหศัจรรยข์องโลกน้ี ท่องอวกาศ ยานอวกาศต่างๆ ใครเป็นคนท า มนุษย์

ทั้งนั้น ส่ิงท่ีเราไปทศันศึกษาๆ ไปดูส่ิงประวติัศาสตร์ ไปดูส่ิงมหศัจรรย ์ ใครเป็นคนท าล่ะ ถา้มนัเป็น

เร่ืองธรรมชาตินะ ก็ธรรมชาติตบแต่ง อุทยานแห่งชาติต่างๆ ธรรมชาติดว้ยลม ดว้ยอากาศมนักดัเซาะ

ข้ึนมา มนัเป็นส่ิงท่ีแปลกประหลาด เราก็ไปดูมนันะ แต่ส่วนใหญ่ท่ีมนุษยส์ร้าง มนุษยส์ร้างทั้งนั้นน่ะ 

น่ีไง มนุษยม์นัมีคุณค่า มีคุณค่าท่ีตรงน้ีไง ถา้มีคุณค่าท่ีตรงน้ี องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

ถึงสอนท่ีน่ีไง ถา้คนมีอ านาจวาสนานะ ดูสิ พระเจา้อโศกมหาราช กองทพัท่ีเกรียงไกรยดึครองเขาได้

หมดเลย แต่ความยดึครองแลว้ พอมนัสะเทือน เห็นการสงครามแลว้มนัมีแต่การฆ่าฟัน เราชนะ เรามี

อ านาจ แต่มนัสะเทือนใจ มนัสะเทือนใจ พอสะเทือนใจ เราจะเผยแผ่ธรรม เอาธรรมะเขา้ไปเพื่อ

ประโยชน ์น่ีคนมีปัญญาไง 

กองทพัมีทุกอยา่งพร้อม มนัยดึครองไดห้มด แต่สุดทา้ยแลว้มนัเกิดสงคราม มนัเกิดการฆ่าฟัน 

มนัไม่เป็นประโยชน ์ น่ีปัญญามนัอยูต่รงน้ี คนท่ีจะสร้างประโยชน ์ มนัสร้างอยู่ตรงน้ี สร้าง มนัอยูท่ี่

ปัญญา มนุษย์ๆ  มนุษยมี์คุณค่า มีคุณค่าท่ีน่ีไง 

นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขาวิจยัของเขาข้ึนมานั้นก็เป็นวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ทางโลกของเขา เป็น

คุณภาพชีวิต เป็นประโยชนก์บัสังคม เป็นประโยชนก์บัโลก ประโยชนก์บัโลกเพราะเขาท า ดูสิ พระ

โพธิสัตวเ์ขาท าอยา่งนั้นน่ะ เวลาพระโพธิสัตวเ์ขาท าของเขา เขาเสียสละของเขาก็เพื่อประโยชนข์อง

เขา เป็นหวัหนา้ฝูง หวัหนา้สัตวต่์างๆ เพื่อประโยชนท์ั้งนั้นน่ะ น่ีเพื่อประโยชนท์ั้งนั้นน่ะ 

เวลามนัมีก าลงัอยา่งนั้น มีสติปัญญาอยา่งนั้น มนัถึงทวนกระแสไดไ้ง เพราะทวนกระแส ดู

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย เราตอ้งเป็นเช่นน้ีดว้ยหรือ แลว้

องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็วางพระพุทธศาสนา วางวฒันธรรมของชาวพุทธเรา เวียนโบสถ ์๓ 

รอบ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เวลาคนตาย เอาน ้ ามะพร้าวลา้งหนา้ เขาเตือนคนเป็นทั้งนั้นนะ เขาเตือน 

วฒันธรรมพยายามจะเตือนเรานะ ใหเ้รามีสติไดย้ ั้งคิดว่าชีวิตน้ี วนัน้ีเรามาลา้งหนา้ศพ แลว้ต่อไปใคร

จะลา้งหนา้กูวะ กูน่ีจะใหใ้ครลา้งหนา้ น่ีเวลาคิดมนัคิดไดแ้ค่น้ี แต่ท าไมเราจะไม่เกิดอีกล่ะ ถา้เราจะไม่

เกิดอีก เราไม่ตอ้งมาเป็นอย่างน้ีอีก น่ีถา้คิดไดอ้ยา่งน้ี 
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โลกธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ส่ิงท่ีเราแสวงหา เราแสวงหา คนดีนะ คนท่ีมี

วาสนา มนัรู้หนา้ท่ี หนา้ท่ีของเรา เราก็ตอ้งมีหนา้ท่ีการงานเพื่อหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม หนา้ท่ีของ

พระ พระเห็นภยัในวฏัสงสาร พระมาบวชพระ บวชพระ หนา้ท่ีของพระตอ้งภิกขาจาร ตอ้งบิณฑบาต

เป็นวตัร 

การบิณฑบาตนั้นไดเ้ห็นโลกธรรมไง คนท่ีเขามาใส่บาตรทุกขจ์นเขญ็ใจก็มี เศรษฐีกุฎุมพีกมี็ 

มนัมีแตกต่างหลากหลาย มนัเป็นเทศนท์ั้งนั้นน่ะถา้คนมีสติปัญญา มนัจะเทศนส์อนคนคนนั้นไง เขา

อาบเหง่ือต่างน ้ า เขาหาของเขามา แลว้ท าไมเขามาเสียสละล่ะ เขาเสียสละเพื่อหวัใจของเขา 

ไอเ้รา เราเห็นภยัในวฏัสงสาร เราบวชเป็นพระ เราบวชเป็นพระ หนา้ท่ีของเรา เราบิณฑบาต

เป็นวตัร เราบิณฑบาตเล้ียงชีพ มนัเป็นงานไง เวน้ไวแ้ต่ไม่ฉนั ไม่ฉนัคือพยายามต่อสู้กบักิเลส ไม่ตอ้ง

บิณฑบาต แลว้ถา้บิณฑบาต มนัเกิดปัญญา มนัเป็นหนา้ท่ี คนท่ีมีปัญญาเขามีหนา้ท่ีของเขา แลว้หนา้ท่ี

ของเรา หนา้ท่ีหาปัจจยัเคร่ืองอาศยัใช่ไหม แลว้หนา้ท่ีของเรา เราจะใหใ้ครเฉาะมะพร้าวลา้งหนา้เรา 

ศพน้ีจะใหใ้ครลา้งหนา้ ถา้เราจะมีคุณธรรมของเรา เราจะเอาสัจธรรมลา้งหวัใจของเราไง 

นายช่างใหญ่ผูท่ี้สร้างบา้นสร้างเรือนบนหวัใจน้ี เราท าความสงบของใจเขา้มา ท าความสงบ

ของใจเขา้ไปภวาสวะ ท่ีตั้งของบา้นเรือนนั้น ถา้ท่ีตั้งของบา้นเรือนนั้น เรามีสติปัญญาเขา้ไป ดว้ย

สติปัญญาของเรานะ ดว้ยธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราใชปั้ญญาของเราแยกแยะ

ของเรา วิปัสสนาญาณมนัเกิดข้ึน ถา้วิปัสสนาญาณเกิดข้ึน มนัท าลายอวิชชา ท าลายเรือนยอดของ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นแม่ทพัใหญ่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง กามราคะ 

ปฏิฆะเป็นแม่ทพัใหญ่ แต่มนัมีอวิชชา เรือนยอดของเรือน ๓ หลงันั้น นายช่างใหญ่ผูก่้อสร้าง

บา้นเรือนบนหวัใจดวงน้ี เราไดท้  าลายแลว้ 
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แต่เราไม่เคยเห็น เราเห็นแต่นายช่างจอมปลอมมนัสร้างให้ สร้างอารมณ์ให ้สร้างความรู้สึกให ้

สร้างแต่ความรู้สึกนึกคิดให ้ น่ีอวิชชา แลว้ถา้เราจะรู้ว่านายช่างนั้นปลอมหรือนายช่างนั้นมีศีลธรรม 

นายช่างนั้นจะมีคุณงามความดี เราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา 

ถา้ท าความสงบของใจเขา้มา เรามาคดัเลือกเอาว่าเราจะเอาช่างฝ่ายวิชชาหรืออวิชชา ถา้อวิชชา 

มนัก็เทียบเคียงอยูอ่ย่างน้ี เทียบเคียงอย่างน้ีดว้ยก าลงัเราไม่พอ มนัมีก าลงัเหนือกว่า มนัครอบง าเราอยู่ 

แต่ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบแลว้ สัมมาสมาธิ สัมมา ความถูกตอ้งดีงาม แลว้คดัเลือก 

คดัเลือกนายช่างท่ีดี ถา้คดัเลือกส่ิงท่ีดี เราจะท าคุณประโยชนก์บัเรา 

ถา้จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัพิจารณาของมนัข้ึน

ไป มนัวิปัสสนาญาณของมนัข้ึนไป น่ีหนา้ท่ีของพระ งานของพระ แลว้พระท างานอย่างน้ีข้ึนมา 

คนท างานเป็น คนท างานเป็นมีกิจจญาณ สัจจญาณ มนัมีการกระท า มีสัจจญาณ มนัมีการกระท าใน

หวัใจ มีสัจจะมีความจริงในใจน้ี ถา้คนท างานไม่เป็น คนท างานไม่เป็นแลว้มนัใหน้ายช่างท่ีจอมปลอม

มาหลอกลวงดว้ยนะ “อยา่งน้ีเป็นธรรมๆ ว่างๆ ว่างๆ” 

ว่างๆ ก็อวกาศ ลมมนัก็ว่าง ว่างๆ มนัเป็นประโยชนอ์ะไร มนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ มนัทุกขม์นัยาก

เพราะอะไร ถา้มนัว่างข้ึนมา คนมนัถึงท่ีสุด ทุกขม์นัถึงท่ีสุดแลว้มนัทนเอา เด๋ียวมนัก็ว่าง มนัก็คลาย 

ถา้คลายแลว้ไดอ้ะไรต่อไป มนัไม่เห็นไดอ้ะไรข้ึนมาเลย แต่ถา้มนัมีสติปัญญายบัย ั้งไวม้นัก็มีขนัติ

ธรรม มีสติปัญญาก็แค่มารยาทของเรา ก็แค่เป็นมนุษย ์ไดเ้สมอตน ก็ไดเ้ป็นมนุษย ์ก็ความดีของมนุษย ์

แลว้มนุษยท่ี์มีอ านาจมีวาสนา ถา้มนัมีสติปัญญาข้ึนไป มนัร้ือคน้ข้ึนไป ธรรมะขององคส์มเด็จ

พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท่ีปฏิเสธหมด เทวดา อินทร์ พรหม พระเจา้ท่ีไหนปฏิเสธหมด ปฏิเสธทุกๆ 

อยา่งในโลกน้ี ปฏิเสธหมด มนัเป็นอนิจจงั ไม่มีส่ิงใดคงท่ี ใน ๓ โลกธาตุน้ีไม่มีอะไรคงท่ีเลย แลว้ใคร

มนัจะช่วยเหลือใคร ใครมนัจะมอบอ านาจใหใ้คร ใครมนัจะจุนเจือใคร 
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ไอท่ี้เป็นเทวดา อินทร์ พรหมเพราะว่าอ านาจวาสนาของคนท่ีท ามาไดบุ้ญกุศลไปเกิดท่ีนัน่ 

แลว้เราเป็นมนุษยมี์อ านาจวาสนา เรามีอ านาจวาสนา เทวดา อินทร์ พรหมเป็นแค่เด็กลา้งบาตร

พระพุทธเจา้ เป็นผูรั้บบาตร เป็นผูค้อยอุปถมัภค์  ้าจุนเพื่ออยากไดบุ้ญกุศลของเขา 

ปฏเิสธหมด เอาความจริงในนี ้ เอาความจริงในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ศีล สมาธิ ปัญญา อริยสัจสัจจะความจริงอันนี้ แล้วมนุษย์ท าได้ มนุษย์ค้นคว้าได้ มนุษย์

ท าความจริงขึน้มาแล้วเหนือมนุษย์ การเกดิการตายโกหกทั้งนั้นน่ะ โกหกทั้งนั้นน่ะ มนัเป็น

สมมุติอันหนึ่ง แต่เป็นความจริง ความจริงโดยอ านาจวาสนาของคนไง 

เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏเิสธอย่างน้ัน ปฏเิสธอย่างนั้น ไม่ให้คร ่าครวญ 

ไม่ให้ร้องไห้ ไม่ให้เสียใจส่ิงใดเลย แต่เวลาครูบาอาจารย์ท่านบรรลุธรรม น ้าตาทีช่ะล้างภพชาติ 

อันน้ันมนัสังเวช มนัสะเทือน โลกธาตุหวัน่ไหว ธาตุ ๔ กระเทือนเล่ือนลั่น มนักระเทือนให้น ้าตา

มนัไหลพลัดพราก พลดัพรากว่า พอกันท ี ไม่มาอีกแล้ว พอกันท ี มนัสะเทือนหัวใจ เห็นไหม 

อย่างนั้นเป็นน ้าตาล้างภพล้างชาติ มนัจะออกมา เกิดจากสัจธรรม เกิดจากธรรมสังเวช มนัเป็น

ธรรมะแล้วมนัสังเวช สลดสังเวช มนัเป็นโดยสัจจะข้อเทจ็จริง น ้าตาอย่างนั้นเป็นประโยชน์กับ

เรา 

แต่น ้าตาท่ีเจ็บช ้ าน ้าใจ ท่ีมนัเจ็บปวดแลว้คร ่าครวญ น ้าตาอยา่งน้ีน ้าตาของนายช่างจอมปลอม 

แลว้มนัก็หลอกลวงใหเ้ราคร ่าครวญ แต่ถา้เป็นนายช่างท่ีดีงาม ท าเป็นความจริงข้ึนมา ธรรมสังเวชนะ 

ชะลา้งจบ มนัจบจริงๆ แลว้พอจบแลว้นะ ปฏิเสธหมด 

เทวดา อินทร์ พรหม เราเคยเป็นทั้งนั้นน่ะ จิตท่ีเราอยูใ่นร่างกายเคยเกิดในวฏัฏะน้ี จิตน้ีเวียน

ว่ายตายเกิดไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่ใช่ชาติน้ีชาติเดียว มนัเวียนเกิดเวียนตายมาตลอด แต่ทีน้ีเขาบอกว่า

การเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ การเวียนว่ายตายเกิดน้ีมนัเป็นความจริงของมนัโดยสัจจะโดยขอ้เท็จจริง 

โดยท่ีธรรมะเป็นธรรมชาติ แต่เวลานายช่างท่ีจอมปลอมก็เอาเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเหยือ่ 
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ชาติท่ีแลว้ถา้ใครมัง่มีมา ชาติท่ีแลว้เราเป็นญาติกนั ถา้ยาจกเขญ็ใจมา กูไม่รู้จกัมึง ถา้รวยๆ มา ชาติท่ี

แลว้มึงกบักูเป็นเพื่อนกนัมา แต่ถา้จนๆ มา กูไม่รู้จกัเอ็งนะ 

มนัเป็นความจริงในขอ้เท็จจริงในตวัมนัเอง แต่เราเช่ือใครล่ะ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ปฏิเสธแลว้ใช่ไหม ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่เทวดา อินทร์ พรหม แลว้ไปเช่ือนายช่างจอมปลอม ไปเช่ือไอ้

คนท่ีมาปอกลอกเราไดอ้ยา่งไร 

มิตรแท ้มิตรเทียม คนเทียมมิตร บวชมาแลว้เป็นทิดเป็นบณัฑิต เขาใหศึ้กษาเร่ืองน้ี ถา้มิตรแท้

เขารักเราดว้ยความเป็นจริงนะ เขาปกป้องดูแลเรา มิตรเทียม ถา้มีเงินเรียกพี่ มีทองเรียกเพื่อน มีเงินมี

ทองเป็นเพื่อนกูทั้งนั้นน่ะ ถา้ไม่มีล่ะ ไม่มี ไม่รู้จกั 

คบธรรมะขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ คบสัจธรรม ขยนัหมัน่เพียรของเรา ถา้

ขยนัหมัน่เพียรทางโลก ท าส่ิงใดก็ประสบความส าเร็จ ถา้คนทางโลกประสบความส าเร็จ คนดีมาบวช

พระก็เป็นพระดี พระดีคือมีความขยนัมีความหมัน่เพียร ความเพียรชอบ เรากระท าความเพียรข้ึนมา 

ความเพียรของเราไม่ถูกตอ้งดีงาม น่ีความเพียรเราไม่ชอบ งานไม่ชอบ งานไม่ชอบ เพียรไม่

ชอบ มนัก็เขา้สู่สัจธรรมไม่ได ้

เราพยายามฝึกฝนของเรา คน้ควา้ของเรา หาวิธีการของเรา ถา้งานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ 

สติชอบ ปัญญาชอบ ความชอบธรรม องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้เองโดยชอบ โดยชอบกบั

โดยไม่ชอบ 

ไม่ชอบธรรมไม่ใช่ของเรา โดยชอบธรรม ไม่มีใครคดัคา้นได ้อริยสัจสัจจะความจริงขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่มีใครคดัคา้น คดัคา้นไม่ได ้ยดึยื้อไม่ได ้ตรัสรู้เองโดยชอบ เอวงั 


