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

 

เอานะ ตั้งใจฟังธรรมะนะ วนัน้ีวนัส าคญั วนัแรงงาน วนัแรงงาน วนัน้ีประชาชนตอ้ง
หยดุหายใจเลย เพราะวนัหยดุ เพราะมนัตอ้งหายใจ มนัไดส้บายไง วนัแรงงานเราก็ตอ้งหายใจ 
วนัแรงงานเขาให้หยดุๆ มนัเป็นวนัส าคญั แต่วนัส าคญั ส าคญัเพราะอะไร เพราะโลกเกิดมาจาก
ฝีมือของมนุษย ์มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างทั้งนั้นน่ะ มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง 

ทีน้ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง ส่ิงท่ีวา่เป็นวนัส าคญัๆ แรงงานทางโลก แรงงานของเรา ดสิู เวลา
ชนบท เราตอ้งการให้เดก็มีการศึกษาๆ แต่พอ่แม่ก็ตอ้งใชแ้รงงานของเดก็ไง แรงงานของเดก็ช่วย 
ชีวติเกษตร มนัก็ตอ้งช่วยท าหนา้ท่ีการงาน เล้ียงววัเล้ียงควาย จะเอาเวลาอะไรไปเรียนหนงัสือ น่ี
เวลาคนคิดเขาคิดปรารถนาดีทั้งนั้นน่ะ แต่ดว้ยความจ าเป็นๆ ไง ความจ าเป็นในครอบครัว ความ
จ าเป็นต่างๆ มนัมีความจ าเป็นทั้งนั้นน่ะ แต่ความจ าเป็นอยา่งนั้นกรรมของสัตว์ๆ  ไง 

ท าไมเราไม่เกิดมาร ่ารวยละ่ เกิดมามีพ่ีเล้ียง ๕ คน ๑๐ คนอยา่งนั้นน่ะ ถา้เกิดมามีพ่ีเล้ียง 
๕ คน ๑๐ คน เขาเกิดมานะ คนเราเกิดมา เกิดมามืดแลว้ไปสวา่ง เกิดมามืดไง เกิดมามืดคือเกิดมา
ทุกข์ๆ  ยากๆ แต่เรามีหนา้ท่ีการงานของเรา ท าชีวติเราจนประสบความส าเร็จ คนเราเกิดมาจาก
สวา่ง เกิดมาจากดีงามทั้งนั้นน่ะ พอ่แม่ให้มรดกตกทอดไว ้ รักษาไวไ้ม่ได ้ มรดกเสียหายไป
ทั้งหมด เกิดสวา่งแลว้ไปมืด น่ีไง เราฝึกหัดได้ๆ  

เร่ืองของกรรม บอกวา่ “เร่ืองของกรรม พระพทุธศาสนา อะไรกย็กให้กรรมๆ” เร่ืองของ
กรรมคือการกระท า เราท าของเรามาเอง เวลาท าบุญ บุญเกิดมาสวา่ง เราเกิดมาสวา่ง เราเกิดมา
ดว้ยบุญกุศลไง แต่เกิดมาดว้ยบุญกุศลแลว้เรามีอ  านาจวาสนาหรือไม่เรา เรามีสติปัญญาหรือไม่ 
อนัน้ีคือปัจจุบนัธรรมไง ปัจจุบนัธรรมท่ีเราสร้างข้ึนมาเองไง 

เราเกิดมามืด เราเกิดมาทุกข์ๆ  ยากๆ ทั้งนั้นน่ะ เราเกิดมา แต่เราไดเ้กิดเป็นมนุษยน์ะ แต่
เกิดมาแลว้ขาดตกบกพร่องไปทั้งนั้นน่ะ แต่เรามีสติปัญญา มีความคิดท่ีดี มีการฝึกฝนท่ีดี วนั
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แรงงานๆ เราฝึกฝนข้ึนมาจนตวัเราเป็นคนดี เห็นไหม เกิดมามืดไปสวา่ง ไปสวา่งเพราะอะไร 
สวา่งเพราะการกระท าของเราไง การกระท าของเรา เห็นไหม 

เวลาเราเรียกร้อง เวลาคนทุกขย์ากเรียกร้องความเสมอภาคๆ เวลาเสมอภาค ลทัธิ
คอมมิวนิสต ์ สหายมีสิทธิเสรีภาพเสมอกนั เวลาแบ่งผลประโยชน์ท าไมผูบ้ริหารมนัไดเ้ยอะละ่ 
ท าไมแรงงานมนัไดน้อ้ยละ่ 

อา้ว! นัน่แรงงานกาย น่ีแรงงานสมอง แรงงานสมองไดผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่ มนัเป็น
ไหม เราเคยอยูป่่า สหายน่ีมาหาเราเลย เวลามาคุยกบัเรา คอมมิวนิสตค์นแรกของโลกคือองค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เขาวา่นะ น่ีเวลาพรรคคอมมิวนิสตเ์ขาพดูไง คอมมิวนิสตค์นแรก
คือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เพราะพดูถึงความเสมอภาค ภราดรภาพ 

แต่เราเถียงมนัเลย บอกไม่ใช่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่ใช่คอมมิวนิสต ์ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นพระอรหันต์ ความ
เสมอภาค ความเสมอภาคถึงเวลาส้ินสุดแห่งกิเลสแลว้ เวลาอคัรสาวก ๘๐ องค ์ เอตทคัคะ แต่ละ
องคเ์ป็นพระอรหันตเ์หมือนกนั ความเสมอภาคดว้ยการเป็นพระอรหันต ์ ความเสมอภาคดว้ย
ความส้ินกิเลส ความเสมอภาคดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ ความเสมอภาค แต่อ  านาจวาสนาของ
พระอรหันต ์ ๘๐ องคย์งัไม่เท่ากนั เวลาถา้ลาภ พระสีวลีลาภมากท่ีสุด แต่เป็นพระอรหันต์
เหมือนกนั น่ีความเสมอภาคในความเป็นพระอรหันต ์ ความเสมอภาคในการส้ินกิเลส ความ
เสมอภาคในการกระท าอนันั้น น่ีความเสมอภาคไง ส้ินสุดแห่งทุกข ์อนัน้ีส าคญัท่ีสุดไง 

แรงงานๆ เวลาพดูถึงแรงงาน เราก็แรงงานกาย พดูถึงแรงงานนะ วนัน้ีวนัแรงงาน ทุกคน
หยดุหายใจจะไดมี้ความสุขจริงๆ ไง แลว้มนัเป็นไปไดไ้หม เวลาแรงงานๆ เราเพ่ิงบิณฑบาต
กลบัมาน่ี ๘ กิโลฯ เหง่ือไหลไคลยอ้ยมาเลย ก็ท างานเหมือนกนั แลว้ก็ภูมิใจไหม “โอ๋ย! น่ีอริย
ประเพณี ธุดงควตัร โอ๋ย! ปล้ืมใจ แลว้ปล้ืมใจ” น่ีมนัแค่ประเพณีวฒันธรรม 

เวลาหลวงตา หลวงปู่เจ้ียะท่านช่ืนชมอาจารยสิ์งห์ทองมาก อาจารยสิ์งห์ทองเดินจงกรม
ดว้ยความเพียร เดินจงกรมจนทางจงกรมเป็นร่อง ช่ืนชมนะ อาจารยสิ์งห์ทอง หลวงปู่จวน ครูบา
อาจารยช่ื์นชมมาก ช่ืนชมดว้ยการกระท าของท่าน ดว้ยความเพียร ความวริิยะ ความอตุสาหะของ
ท่าน หลวงตา หลวงปู่เจ้ียะท่านเป็นพระอรหันต ์ ท่านช่ืนชม ช่ืนชมคนท่ีท าถกูตอ้งดีงามไง การ
เดินจงกรมมนัก็เป็นกิริยาเท่านั้นน่ะ เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาเราก็ท ากนัทุกคนน่ะ แลว้มนั
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ถกูตอ้งไหม น่ีไง วนัแรงงานๆ ไง งานชอบไง งานชอบคือมรรคไง เวลามรรคขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ ความระลึกชอบ ความชอบธรรมอนันั้นน่ะ 
ถา้ความชอบธรรมอนันั้นมนัถึงเป็นแรงงานท่ีถกูตอ้งดีงาม 

เวลาพระหลอกใชไ้ง หลอกมาอยูว่ดั แลว้เวลาท างาน “แรงงานอริยะ”...เออ๊ะ! มีแรงงาน
อริยะดว้ยหรือ เออ! ท างานน้ีเป็นอริยะเนาะ ถา้ท างานน้ีเป็นอริยะนะ “อูฮู้! น่ีแรงงานๆ”  

เวลาเราพดู เราพดูเป็นธรรมนะ โทษนะ ไม่ใช่ดูถกู ไม่ใช่เหยียดหยามใครทั้งส้ิน พดูให้มี
การเปรียบเทียบกนัไง ถา้แรงงานอยา่งนั้น แรงงานอยา่งนั้นกรรมกรเขาท างานทั้งวนั เขาอาบ
เหง่ือต่างน ้ากวา่เราหลายร้อยเท่า น่ีชาวเกษตรกรรมเวลาเขาท าหลงัสู้ฟ้า หนา้สู้ดิน ถา้อยา่งนั้นนะ 
ถา้แรงงานอริยะแรงงานอยา่งนั้น แลว้เขาท ามากกวา่เราดว้ย ท าไมเขายงัเป็นชาวนาอยูอ่ยา่งนั้น
ละ่ เขาเป็นชาวนาอยูอ่ยา่งนั้นเพราะเขาท าเพ่ือเล้ียงชีพไง 

แต่เวลาภาวนา จิตตภาวนาๆ เราภาวนาข้ึนมา เราหาหวัใจของเราไง หัวใจของเราน้ีส าคญั
มากนะ เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ ปฏิสนธิจิต เพราะจิตน้ีอบุติัข้ึนถึงไดเ้กิดเป็นสัตว ์ เป็นบุคคล 
เป็นเทวดา เป็นอินทร์ เป็นพรหม 

แลว้เวลาพระพทุธศาสนา ความเพียรชอบ แรงงานท่ีชอบธรรม ชอบถกูตอ้งดีงาม ถา้
ถกูตอ้งดีงาม มนัมีสติปัญญาหรือไม่ เวลาเดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนาข้ึนมาเพ่ืออะไร เดินจงกรม
เหมือนกนั หลวงปู่จวน หลวงปู่สิงห์ทองท่านก็เดินจงกรมของท่านเหมือนกนั เดินจงกรมจนครู
บาอาจารยท่์านเอามาเป็นคติเป็นตวัอยา่งเอามาสอนลกูศิษย ์ ท่านช่ืนชมๆ ไง ท่านช่ืนชมเพราะ
ท่านท าถกูตอ้งทั้งกิริยาดว้ย แลว้ท่านท าหัวใจของท่าน ท่านวางใจของท่านให้ลงสู่มรรคสู่ผลดว้ย
ความถกูตอ้งดีงามดว้ย ความถกูตอ้งดีงามในการท างานภายในใจอนัน้ีส าคญัมาก ส าคญัมาก
เพราะอะไร 

ปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิตเวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ เวยีนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะดว้ยอวชิชา 
ดว้ยความมืดบอด เวลาความมืดบอดข้ึนมา ดูสิ มนัจริตนิสัยของคน จริตนิสัยของคน คนท่ีท าบุญ
กุศลมา คนท่ีมีอ  านาจวาสนามา คิดแต่เร่ืองดีๆ คนท่ีท าบาปอกุศลมามีแต่เจ็บแคน้ในหัวใจ เกิดมา
ดว้ยความอาฆาตมาดร้าย เกิดมาดว้ยการกระท าเพ่ือไดเ้หยียบย  า่ท าลายคนอ่ืน น่ีไง น่ีเกิด
เหมือนกนั แต่ความรู้สึกนึกคิดอนันั้น ถา้ความรู้สึกนึกคิดอนันั้น คนท่ีคิดดีๆ กระท าดีๆ 
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พนัธุกรรมของจิตๆ ไง ถา้พนัธุกรรมของจิตท่ีมนัมี เวลามีการกระท า เวลาการภาวนาข้ึนมา 
ท าไมพาหิยะฟังธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้หนเดียวเป็นพระอรหันต์ 

แลว้เวลาเขาไปถามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ดูสิ สัตตรสวคัคีย ์ฉัพพคัคีย ์พวกน้ี
อยูใ่กลอ้งคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัวนิยัขอ้ไหนก็
แลว้แต่ เพ่ือปิดกั้นไวไ้ม่ให้กิเลสมนัออก ไอพ้วกน้ีปล้ินหมดเลย องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้หา้มอยา่งน้ี มนัจะท าอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ท าอยา่งนั้น กูจะท าอยา่งน้ี พอ
ท าป๊ับก็มีอนุบญัญติัไง เร่ิมตน้มนัจะมีบญัญติัก่อน แลว้จะมีอนุบญัญติัมาเร่ือยๆ จากสัตตรส
วคัคีย ์ฉัพพคัคีย ์พวกน้ีพวกท า 

รองเทา้ๆ ไปอยูก่บัหลวงตา หลวงตาเวลาท่านมาใส่รองเทา้สองชั้นสามชั้น ท่านให้เสริม
ข้ึนมา เพราะอะไร เพราะเวลาไปให้พระโสณะ เวลาพระโสณะ ร ่ าลือวา่พระโสณะเดินจงกรมจน
ฝ่าเทา้แตก ก็อนุญาตให้พระโสณะไดใ้ส่รองเทา้ พระโสณะท่านบอกวา่ท่านก็ขอพรองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะอนุญาตรองเทา้ใหข้า้พเจา้ใส่เฉพาะ
คนเดียว ขา้พเจา้ไม่ใส่ ถา้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้จะอนุญาตรองเทา้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ตอ้งอนุญาตพระทั้งหมด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัให้พระภิกษุ
ใส่รองเทา้ได ้เพราะท่านเป็นผูท่ี้มีฝ่าเทา้บาง พอเดินไปแลว้เลือดออกเลย 

ฉัพพคัคียม์นัแต่งรองเทา้นะ มนัประดบัเพชรประดบัพลอย ห้ามๆๆ ห้ามจนเหลือเหมือน
รองเทา้ฟองน ้าน่ี คีบ หูคีบ 

ฉัพพคัคียน่ี์ตวัร้าย แลว้เวลาพระกจัจายนะ พระกจัจายนะไปอยูป่่า อยูใ่นชนบทประเทศ 
เวลาไปอยู ่ แถวอฟักานิสถาน เห็นไหม ภูเขาน่ะ รองเทา้มนับาง มนัใชส้อยไม่ไดป้ระโยชน์ ให้
พระโสณะอีกโสณะหน่ึง พระโสณะเป็นลกูศิษยข์องพระกจัจายนะ เวลามาเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ให้
อยูใ่นวหิารของท่าน 

ให้อยูใ่นวหิารของท่านก็เหมือนกบัเวลาลกูศิษยล์กูหาของหลวงปู่มัน่ เวลาไปหาหลวงปู่
มัน่ หลวงปู่มัน่จะถามวา่ ภาวนามาเป็นอยา่งไร จิตเป็นอยา่งไร พระโสณะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ใหพ้ระสณะแสดงธรรม แสดงธรรมให้ฟังวา่
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พระโสณะอยูก่บัพระกจัจายนะ พระกจัจายนะสอนอะไรพระโสณะ น่ีแสดงธรรม องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้สรรเสริญ สาธุๆ พระอรหันต ์

น่ีไง แลว้ก็ถึงวา่ฝาก ฝากมา พระกจัจายนะขอมา ขอพรมา ๒ ขอ้ ขอ้หน่ึง ชนบทประเทศ 
ถา้จะรอให้ภิกษุครบ ๑๐ องคถึ์งจะท าอปุสมบทได ้กวา่จะรอได ้พระโสณะรอมาถึง ๕ ปีกวา่จะ
ไดบ้วชพระ เพราะพระมนัไม่ครบสงฆ ์ ฉะนั้น ขอให้ ๕ องคก์็บวชได ้ แลว้ก็ขอใส่รองเทา้ 
รองเทา้ท่ีใส่อยูท่างชนบทประเทศ เวลาใส่แลว้หินมนับาดเทา้ มนัไม่สมบูรณ์ ขอพรพระพทุธเจา้ 
เห็นไหม 

พระพทุธเจา้บญัญติั บญัญติัจากฉัพพคัคีย ์ สัตตรสวคัคีย ์ ผูท่ี้กีดขวาง ผูท่ี้ท าลาย องค์
สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้อนุบญัญติัข้ึนมา จนพระท่ีซ่ือสัตย ์ พระท่ีเป็นธรรม พระกจัจายนะ
ไปอยูน่ะ หินมนับาด ก็องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บญัญติัไวอ้ยา่งไรก็เช่ือ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้พดูอยา่งไร ท าอยา่งนั้น ครูบาอาจารยท่์านไม่กา้วลว่ง ท่านไม่ขา้มแน่นอนถึง
มนัจะล าบากขนาดไหน 

ก็ให้พระกจัจายนะมาขอองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้อนุญาต พออนุญาตข้ึนมา น่ีเวลาอนุญาต เพราะธรรมวนิยับญัญติัดว้ยความดีงาม บญัญติัเพ่ือ
ความอยูค่วามสงบสุข แตไ่อพ้วกเปรตพวกผีมนัก็มาท าลาย พระพทุธเจา้ก็บญัญติั บญัญติัเพ่ือ
ปกป้อง ปกป้องพวกอยา่งน้ีไง น่ีพดูถึงส่ิงท่ีเป็นความจริง ถา้ธรรมวนิยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ น่ีพดูถึงเวลารองเทา้ๆ เป็นอยา่งน้ี 

เวลาอยูก่บัครูบาอาจารย ์ เวลาครูบาอาจารยท่์านมีท่ีมาไปทั้งนั้นน่ะ มีท่ีมาท่ีไป มนัอยูใ่น
วนิยันัน่แหละ วนิยัท าไวอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีเป็นจริง ถา้เป็นงานชอบ ถา้แรงงานชอบ พระกจัจายนะ
ฝึกฝนพระโสณะ ส่งพระโสณะมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัก็คือวธีิการสอนท่ี
พระกจัจายนะไดส้ัง่สอนพระโสณะ พระโสณะไดป้ระพฤติปฏิบติั ไดมี้การกระท า ไดค้วามเป็น
จริงนั้น ถา้คนไม่ไดป้ฏิบติั ไม่มีความเป็นจริง ไม่มีงานชอบ ไม่มีผลงานในหัวใจ 

ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลในใจ เวลาแสดงธรรมให้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ฟัง 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ สาธุๆ ค าวา่ “สาธุ” น่ีไง เวลาพระสารีบุตรกบัองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาใครฟังเทศน์ของพระสารีบุตรแลว้ไม่เขา้ใจก็มาถามองคส์มเดจ็พะ
สัมมาสัมพทุธเจา้ ถามวา่ พระสารีบุตรพดูอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วา่ ถา้เป็น
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เรา เราก็พดูอยา่งนั้น เวลาฟังองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ไม่เขา้ใจ ไปถามพระสารีบุตร ถาม
พระสารีบุตรวา่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้พดูอยา่งนั้น แสดงอยา่งนั้น น่ีไง ถา้เป็นธรรมๆ 
แลว้เป็นอนัเดียวกนั น่ีความเสมอภาค 

น่ีไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็นคอมมิวนิสต์...ไม่ใช่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้เป็นศาสดา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เวลามีการกระท า กระท าดว้ยมรรคดว้ยผล
ในหัวใจ นัน่น่ะแรงงาน 

คนเรามนัจะดีงาม ดีงามก็ดว้ยการกระท าเนาะ ดว้ยสติดว้ยปัญญา ดว้ยการกระท าของเรา 
วนัแรงงานเพราะอะไร เพราะเราเห็นถึงการท างาน เห็นถึงการขยนัหมัน่เพียร โลกเขาเจริญไดก้็
เพราะแบบนั้น แลว้เขาเห็นคุณค่า ก็เลยเป็นแรงงานของทัว่โลก 

แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเทวดา อินทร์ พรหมนะ สตฺถา เทวมนุสฺสาน  
เป็นผูส้อน ๓ โลกธาตุ น่ีสจัธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาแสดงธรรม เทวดา
ส าเร็จเป็นแสน พรหมส าเร็จทั้งนั้นน่ะ ความส าเร็จของเขา เวลาเทวดา อินทร์ พรหม เพราะจิตใจ
ของเขามัน่คงนะ 

เวลาหลวงปู่มัน่ท่านแสดงธรรมให้หลวงตาฟังไง เวลาท่านพดูกบัเทวดา วา่เทวดาน่ีสอน
ง่าย เขามีความซ่ือสัตยข์องเขา เวลาเขาท าส่ิงใด สอนมนุษยน่ี์แสนยาก มนุษยเ์ลห์่เหล่ียมเยอะ 
มนุษยป์ล้ินปลอ้นเยอะ กิเลสมนัพลิกแพลงอยูต่ลอดไป มนุษยฟั์งธรรมน่ี แต่เวลาเทวดา อินทร์ 
พรหมท่ีเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ ท่ีเขาไม่สนใจก็เยอะแยะไป 

แต่เวลาฟังธรรมๆ เราจะบอกวา่ ค  าวา่ “แรงงาน” จิตมนัท างาน ถา้จิตมนัท างานตอ้งเป็น
สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิถกูตอ้งดีงามมนักจ็ะเขา้สู่มรรค ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐินะ มนัยงัสร้างความ
เลวร้ายให้กบัหัวใจเรามหาศาลเลย เพราะเรามีทิฏฐิมานะ มีความยึดมัน่ถือมัน่อยา่งนั้น แลว้มีการ
กระท าอยา่งนั้น กรรมจ าแนกสัตวใ์ห้เกิดต่างๆ กนั เวลาวทิยาศาสตร์รังเกียจนกัวา่ กรรม 
อดีตชาติ กรรมนูน้กรรมน้ี รังเกียจนกั 

เอง็ท ามาอยา่งนั้นทั้งนั้น กรรมก็คือกรรม แต่ปัจจุบนัธรรม องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้สอนท่ีน่ีไง ศีล สมาธิ ปัญญาคือการแกไ้ขในปัจจุบนัน้ีไง การแกไ้ขในปัจจุบนัน้ีมนัก็มีท่ีมาไง 
ท่ีมาคือจริตนิสัยท่ีเราสร้างของเรามา คือมุมมอง ทศันคติ โลกทศัน์ ทั้งนั้น 



เทศน์เชา้ วนัท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๗ 
 

©2019 www.sa-ngob.com 

น่ีไง เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เวลาท่านท าของท่านมา ๔ อสงไขย ๘ 
อสงไขย ๑๖ อสงไขย ท่านสร้างสมบุญญาธิการมา สุดทา้ย ชาติสุดทา้ยพระเวสสันดร เสียสละ
หมด เห็นไหม ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ถา้จะเป็นศาสดานะ ทุกๆ 
พระองคจ์ะตอ้งสละภรรยา สละลกู น่ีไง กณัหา ชาลี นางมทัรี 

พระพทุธเจา้ทุกๆ พระองคช์าติสุดทา้ยจะตอ้งเสียสละลกู เสียสละเมีย เพราะความท่ี
เสียสละลกู เสียสละเมีย ลกูเมียเป็นความดูดด่ืม เป็นความผกูพนัท่ีสุด เสียสละทั้งนั้น เสียสละ
ชีวติยงัไม่เท่ากบัเสียสละลกูเมียนะ เพราะสละชีวติ ลกูผูช้ายท าผิดยอมรับผิดไดเ้ลย แต่รักนะ 
ภรรยาท่ีบา้นก็ห่วง ลกูนอ้ยก็ห่วง จะเป็นอะไรก็เป็นห่วงทั้งนั้นน่ะ น่ีไง ความอาลยัอาวรณ์ กิเลส
ละเอียดลึกซ้ึงนกั มนัตอ้งเสียสละ น่ีพดูถึงวา่การจะตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้
ตอ้งท าแบบนั้นนะ ตอ้งท าแบบนั้น ตอ้งไดอ้ยา่งนั้น สมบูรณ์แบบ นั้นถึงจะเป็นองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพทุธเจา้ได ้

น่ีพดูถึงวา่ วนัแรงงานเราก็เห็นประโยชน์ แต่มนัเป็นเร่ืองโลก ค าวา่ “เร่ืองโลก” เราก็
ขวนขวายกนัทั้งนั้นน่ะ แต่ในพระพทุธศาสนานะ ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ใจมนัประเสริฐ ใจมนั
ประเสริฐ ถา้มนัมีการกระท า มีความเป็นจริงในหัวใจ มนัจะยกใจน้ีพน้จากวฏัฏะ พน้จากการ
เวยีนวา่ยตายเกิด แลว้ไม่มีศาสนาไหนช้ีได ้ ไม่มีศาสนาไหนช้ีได ้ มีแต่พระพทุธศาสนา แลว้ตอ้ง
มีครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงเท่านั้นจะช้ีเขา้ไปสู่หัวใจของสัตวโ์ลก ให้หัวใจของสัตวโ์ลกพน้จาก
วฏัฏะ น่ีไง พระพทุธศาสนามนัเยี่ยม เยี่ยมอยา่งน้ีไง 

แต่ในทางโลก เวลาพระเราบวชเขา้มาแลว้ บวชมาดว้ยจริตนิสัยของตน เวลาเขา้มาแลว้ 
มุมมอง ทิฏฐิมานะของเขาไม่ใช่พระพทุธศาสนา เป็นทิฏฐิของเขา เขามีมุมมองอยา่งนั้น เขาท า
อยา่งนั้น พวกเราเห็นแลว้เลยมาต าหนิภาพรวมไง มนัเป็นบุคคลน่ะ ศาสนบุคคลมีดีและชัว่ 

แต่ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ดีประเสริฐ ประเสริฐจริงๆ ไม่มีชัว่ ไม่มี
ส่ิงใดแอบแฝงเลย เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม มนัสะอาดบริสุทธ์ิท่ีไม่มี
ส่ิงใดเขา้ไปเคลือบแฝงไดอี้กแลว้ มนัเกิดจากบารมีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
แลว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นแกว้สารพดันึกท่ีพวกเราปรารถนา แต่เราจะมีมุมมอง มี
อ  านาจวาสนาบารมีท าให้มนัเป็นในใจของเราไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเท่านั้น 
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ใจของเราน่ีแหละ ใจท่ีวา่ไม่มีอ  านาจวาสนา ใจท่ีทุกข์ๆ  ยากๆ ใจอยา่งน้ีหรือ ใจเราน่ีนะ 
ถา้มีวฒิุภาวะ มีมุมมอง มีการกระท า ใจน้ีแหละ ใจไอข้ี้ทุกข์ๆ  น่ีแหละ 

ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่ทุกขด์บัไป ทุกข ์เหตุให้เกิดทุกข ์ทุกขม์นัตอ้งมีท่ีมา ทุกข ์เหตุให้
เกิดทุกข ์ ทุกข ์ วธีิการดบัทุกข ์ มนัมีวธีิการดบัของมนั วธีิการดบัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
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