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ตั้งใจฟังธรรมะ เราฟังธรรม ฟังสัจธรรม ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างสมบุญญาธิ การมาก่อนนะ ต้องสร้างสมบุญบารมีมา เวลา
สร้างสมบารมีมา มาตรัสรู้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กว่าจะตรัสรู้ได้ ค้นคว้าสิ่ งนี้มาๆ
สัจธรรมอันนี้ เห็นไหม ถ้าสัจธรรมอันนี้ นี่ธรรมโอสถ สิ่ งต่างๆ เข้าไปชาระล้างจิตใจในใจของผู้
ที่ประพฤติปฏิบตั ิ เราฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ ีไง
คนเราเกิดมามีสองมือสองเท้าเหมือนกันนะ คนเกิดมาเท่ากันโดยการเกิด คนเกิดมา
คนเราไม่ใช่ดีเพราะการเกิด คนเราดีเพราะการกระทา ถ้ามีการกระทา ถ้าทาของเรา ทาเพื่ออะไร
เพื่อหัวใจของเรา เห็นไหม เราทาเพื่อเรา ทาเพื่อเราทั้งนั้นน่ะ ใครเกิดมาก็ทาเพื่อตนเองทั้งนั้นน่ะ
เวลาเราเกิดมาทามาหากินของเรา เราพยายามขวนขวายของเรา แล้วเราบอกว่าเราเป็ นโรค
ทรัพย์จางๆ โรคจน เวลาเราจนของเรา เราทาอะไรไม่ประสบความสาเร็จของเรา คนที่ประสบ
ความสาเร็จเขามีสติปัญญาของเขานะ เขาก็ห่วงลูกหลานของเขา กลัวลูกหลานเขาจะเป็ นโรครวย
โรครวยทาให้ข้ ีเกียจขี้คร้าน ทาให้เห็นแก่ตวั
มันจะจน มันจะรวย มันอยูท่ ี่หัวใจไง ถ้าหัวใจเราได้ฝึกฝนที่ดีมาแล้ว จะจนหรื อจะรวยก็
แล้วแต่ ถ้าเราฝึ กฝนบุตรของเรา ฝึ กฝนลูกของเราเป็ นคนดีข้ ึนมา คนดีข้ ึนมา ถ้าหัวใจเขาเป็ นคน
ดีข้ ึนมา เขาทาเพื่อประโยชน์กบั ตัวเขาก่อน การทาคุณงามความดี ทาคุณงามความดีก็ทาเพื่อตัว
เขา เพราะทาเพื่อตัวเขา
เวลาปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม เวลาสมควรแก่ธรรม ธรรมะจะคุม้ ครองๆ คุม้ ครอง
เพราะความดีคมุ้ ครองเราไง เรามีศีลมีธรรมขึ้นมา ทาสิ่ งใดกลิ่นของศีลกลิ่นของธรรมมันหอม
ทวนลม คนคนนี้เป็ นคนดี คนดีเวลาตกทุกข์ได้ยากมีแต่คนคิดถึงเขา คนนี้เป็ นคนเลว คนนี้เป็ น
คนเห็นแก่ตวั ตกทุกข์ได้ยาก เขาปล่อยเลย
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แต่ถา้ คนดีๆ ไง ถ้ามีศีลมีธรรม ธรรมะคุม้ ครอง คุม้ ครองอย่างนี้ไง ถ้าเราฝึ กฝนลูกหลาน
ของเรา ลูกหลานของเราเป็ นคนดี เป็ นคนดีนะ ตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ไปตกที่ไหนก็มีคน
มาอุม้ ชู เพราะคนเขามีเมตตาของเขา เพราะคนเกิดมา คนต้องการคนดีท้ งั นั้นน่ะ สังคมมันอยูไ่ ด้
สังคมที่มนั ดี
สังคมมันเกิดเพราะอะไร สังคมก็เกิดเป็ นมนุษย์รวมกันเป็ นสังคมขึ้นมา ถ้าสังคมที่ดี
สังคมที่ร่มเย็นเป็ นสุข สมณะชีพราหมณ์ได้ประพฤติปฏิบตั ิไง สังคมที่ร่มเย็นเป็ นสุข การเมือง
การเมืองที่นิ่ง ใครทาสิ่ งใดก็มีโอกาสได้ทาสิ่ งนั้นใช่ไหม ถ้าการเมืองมันวุน่ วายๆ เราทาสิ่ งใดมี
แต่ความขัดแย้งไปทั้งนั้นเลย นี่ก็เหมือนกัน ถ้าสังคมที่ดีๆ ดีมนั ดีที่ไหน มันดีที่หัวใจนี้ไง แล้ว
หัวใจมันจะดีได้อย่างไร
ครู บาอาจารย์ท่านสอน สิ่ งที่สัมผัสธรรมได้ๆ คือความรู้สึกของคน ความรู้สึกของเรานี่
ความรู้สึกนี้สัมผัส เห็นไหม เราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ต้องมีปริ ยตั ิ ต้องมีการศึกษาเล่าเรี ยน
การศึกษาเล่าเรี ยน เราศึกษาเล่าเรี ยนด้วยลูกตานะ ศึกษาเล่าเรี ยน มีหูมีตา ครู พกั ลักจา เรา
ไปอยูก่ บั ครู บาอาจารย์ ครู บาอาจารย์ที่ทาคุณงามความดี เราสังเกต เราดูแลของเรา เราจะทาอย่าง
นี้ เราจะทาอย่างนี้ไง สิ่ งใดที่เป็ นความเลวๆ เราจะไม่ทาอย่างนี้ เราจะไม่ทาอย่างนี้ นี่ไง เวลา
ศึกษา ศึกษามาด้วยสายตา ศึกษามาด้วยผลกระทบ อายตนะ ที่เราศึกษามา เวลาเป็ นจริ ง เป็ นจริ ง
ขึ้นมา หัวใจของเรามันจะสัมผัสธรรมๆ
เวลามันทุกข์มนั ยากมันบีบคั้นหัวใจนะ คนเกิดมามีสองมือสองเท้าเหมือนกัน ทาไมคน
หนึ่งมีความสุขล่ะ ทาไมผูท้ ี่มีความทุกข์ความยากมันบีบคั้นหัวใจล่ะ มันบีบคั้นหัวใจเพราะอะไร
เพราะกิเลสตัณหาความทะยานอยากไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นโทษของมันไง
เวลาครู บาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตั ิมาแล้วนะ ไม่เห็นในโลกนี้มีสิ่งใดที่น่ากลัวเท่ากับกิเลส
ของคน
ไม่มีสิ่งใดน่ากลัวในโลกนี้ มันเป็ นธรรมชาติของมัน แต่กิเลสตัณหาความทะยานอยาก
มันบีบบี้สีไฟในใจของเราแล้วส่งออกไปทาลายคนอื่น ไอ้หัวใจดวงนี้ที่มนั มีคุณภาพ หัวใจนี้ คน
เกิดมามีกายกับใจๆ หัวใจมีทุกๆ คน เพราะเป็ นสิ่ งมีชีวติ หัวใจดวงนี้มนั โดนอะไร มันโดนกิเลส
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ตัณหาความทะยานอยากครอบงามันไว้ไง กิเลสตัณหาความทะยานอยากบีบคั้นมันไว้ บีบคั้นมัน
ไว้ไง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนตรงนี้ไง
แล้วถ้ามีคุณค่าๆ คุณค่าเพราะคนสานึกว่าตัวเราผิด คนจะมีคุณค่ามากเพราะว่าเรามี
ความผิดพลาด เราจะแก้ไขตัวเรา คนนั้นมีคุณค่า แต่คนเรามันยังเหิ มเกริ มของมันอยู่ มันจะเอา
อะไรเป็ นคุณค่าของมัน ถ้ามีคุณค่าของมัน นี่ไง กว่ามันสานึกได้ สานึกได้มนั คืออะไร
คนที่สร้างอานาจวาสนามานะ เห็นสิ่ งใดก็แล้วแต่ “ธรรมะเป็ นธรรมชาติ ธรรมะเป็ น
ธรรมชาติ” ธรรมะเป็ นธรรมชาติเพราะครู บาอาจารย์ของเราท่านเป็ นธรรม ท่านมองเป็ น
ธรรมชาติ มองเป็ นสัจธรรม ใบไม้หลุดจากขั้วนะ ครู บาอาจารย์เราพิจารณาจนเป็ นพระอรหันต์
นะ ใบไม้หลุดจากขั้ว พอมันแก่มนั เฒ่าขึ้นมา มันถึงกาลเวลาของมัน มันต้องหลุดจากขั้วของมัน
ไป ชีวติ ของเราก็ตอ้ งเป็ นแบบนั้นเหมือนกัน
นี่เรากวาดกันทุกวันเลย ใบไม้ตกนี่ อูฮ้ ู! ลมพัดเกลื่อนกลาดไปหมดเลย เป็ นความราคาญ
นะ มันตกๆ แต่ครู บาอาจารย์ท่านเห็นมันหลุดออกจากขั้ว ไม้มนั ผลัดใบ อารมณ์ความรู้สึก
ความคิดเกิดดับๆ มันเกิดในหัวใจเราแล้ว เกิดแล้วเกิดเล่า เกิดแล้วเกิดเล่า เขาเกิดมาเพื่อเป็ นสัจจะ
เป็ นความจริ งของเขา คนที่มีสติปัญญา เราจับต้องของเราได้ เราจับต้องถึงความทุกข์ความยาก
ของเราได้ ทาไมมันทุกข์มนั ยากขนาดนี้ ทาไมมันทุกข์มนั ยากขนาดนี้ แล้วทุกข์น้ ี มนั มาจากไหน
เห็นไหม
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่ องอริ ยสัจ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข์ควร
กาหนด ทุกข์ควรกาหนด ไอ้เราทุกข์มาจะปัดให้ไม่มีทุกข์ ทุกข์ไม่เอา ทุกข์ไม่เอา
ทุกข์ไม่เอามันเป็ นวิบาก มันเป็ นผล มันต้องมีที่มา มันมีเหตุมีปัจจัยมามันถึงเป็ นแบบนี้
ถ้ามันเป็ นแบบนี้ นี่ไง ทุกข์ควรกาหนด สมุทยั ควรละ ไปละที่ไหนล่ะ ละที่ตณ
ั หาความทะยาน
อยากไง อยากให้มนั หายไง อยากให้มนั ไม่มี ผลักไสมันๆ
ผลักไสมันน่ะบวกสองบวกสาม เวลาทุกข์มนั ก็ทุกข์อยูแ่ ล้วนะ ผลักไสมันอีก กลายเป็ น
ความทุกข์ย้าเข้าไปอีก ทุกข์ซ้ าทุกข์ซากเข้าไป แล้วก็บอก “ทาบุญไม่ได้บุญ ทาดีไม่ได้ดี”
ก็เอ็งโง่ไง ถ้าเอ็งฉลาดขึ้นมาสิ ก็เอ็งมันโง่ ก็มนั โง่ ทุกข์มาก็ไปผลักมัน

©2019 www.sa-ngob.com

เทศน์เช้า วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๔

ทุกข์ควรกาหนด ทุกข์ ถ้ากาหนดนะ คนที่จะกาหนดได้คนนั้นต้องมีสติปัญญานะ เรา
ต้องสร้างอานาจวาสนามา นี่เป็ นความทุกข์ พอความทุกข์เรากาหนดแล้ว ทุกข์มนั มาจากไหน
มันก็สาวไปหาเหตุ แต่พอมันทุกข์ คาว่า “วิบาก” คือผล ผลนี้มนั ต้องเกิดจากการประกอบ การ
กระทา มันถึงเกิดผลอันนี้ ถ้ามันเกิดผลอันนี้ นี่ทุกข์ควรกาหนด
ทุกข์ควรกาหนด สมุทยั ควรละ นี่คือมรรคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เราไม่
รู้ เราไม่รู้ข้ ึนมา เราก็ผลักไสเลย เราเป็ นชาวพุทธ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกทุกข์ไม่
ดีๆ ไม่ดีก็พยายามจะผลักไส ผลักไสมันก็เลยกลายเป็ นทุกข์ซ้ าซาก ทุกข์ตอกย้า ซ้ าซ้อน
แต่คนถ้ามีสติสัมปชัญญะนะ เราย้อนกลับมาที่เรานี่ เราย้อนกลับมาปฏิสนธิจิต เกิดในไข่
ในครรภ์ ในน้ าครา ในโอปปาติกะ กาเนิด ๔ ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดที่ไหนต้องมีความทุกข์ที่นนั่
เราเกิดเป็ นมนุษย์ มนุษย์ตอ้ งมีกายกับใจ มนุษย์มีร่างกายนี้ตอ้ งการอาหาร ปัจจัย ๔ หัวใจนี้
ต้องการธรรมะนะ หัวใจต้องการความถูกต้องนะ ต้องการความสุจริ ต
หัวใจนี้ไม่ยอมรับทุจริ ตนะ หัวใจนี้ไม่ยอมรับความผิดนะ หัวใจนี้ไม่ยอมให้ใครรังแก
ทั้งสิ้ น แต่มนั อยูใ่ นหัวใจ มันอยูใ่ นความคิดไง แต่การกระทามันทาออกมาไม่ได้ ด้วยอิทธิพล
ด้วยอานาจ เด็กเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ได้หรอก พ่อแม่ช้ ีผิดหมด ไอ้เด็กมันก็ “ผูใ้ หญ่อาบน้ าร้อนมา
ก่อน อาบน้ าร้อนมาก่อน” เด็กมันราคาญ แต่ผใู้ หญ่ตอ้ งเป็ นตัวอย่างที่ดี
ความคิด ความคิดมันเกิดดับ เกิดดับในหัวใจ คนเกิดมามีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ มีธาตุ ๔ ก็
คือร่ างกายนี้ มันต้องการปัจจัยเครื่ องอาศัย ต้องมีปัจจัย ๔ ชีวติ นี้อยูไ่ ด้ตอ้ งมีอาหาร ต้องมีที่อยู่
อาศัย ต้องมียารักษาโรค ต้องมีเครื่ องนุ่งห่ม ปัจจัย ๔ สิ่ งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่
ในวินยั เหมือนกัน เวลาพระบวช พระบวชมาก็ปัจจัย ๔ ทั้งนั้นน่ะ บาตรคืออาหาร เครื่ องนุ่งห่มก็
ไตรจีวร ยาก็น้ ามูตรเน่า นี่ไง ที่อยูอ่ าศัยก็ตามถ้า ตามเงื้อมผา เธอจงอยูอ่ ย่างนี้ เธอจงใช้ชีวติ แบบ
นี้ เธอจงค้นคว้าหัวใจของเธอ ถ้าเธอทาหัวใจของเธอขึ้นมาได้
นี่ไง เราเป็ นชาวพุทธๆ ถ้าเป็ นความจริ งๆ ความจริ งมันอยูท่ ี่หัวใจนี่ ใจนี้สัมผัสธรรมได้ๆ
ใจนี้สัมผัสความจริ งได้ แล้วความจริ งมันอยูท่ ี่ไหนล่ะ ความจริ งถ้ามันเป็ นความจริ ง ความจริ ง
ต้องเกิดจากเรา ต้องเกิดจากการปฏิบตั ิไง
เราไม่มีสิ่งใดเลย อ้อนวอนขอเอาทั้งนั้น ไปอ้อนวอนขอเอามาจากไหนล่ะ
©2019 www.sa-ngob.com

เทศน์เช้า วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๕

เรามีหัวใจ เรามีสติปัญญาของเรา เราก็ต้งั สติของเราสิ สติ สติมนั ยับยั้งได้ หลวงตาท่าน
สอนประจา ฝ่ ามือสามารถกางกั้นพายุมหาสมุทรได้ เราฟังแล้วซึ้ งมาก ท่านบอกว่าฝ่ ามือสามารถ
กั้นพายุได้นะ ฝ่ ามือนี่ สติไง
คนมันจะทุกข์มนั จะยาก มันจะทุกข์ยากขนาดไหน มันจะมีความคิดรุ นแรงขนาดไหน ถ้า
มีสติสัมปชัญญะนะ พอมีสติสัมปชัญญะมันนึกได้แล้ว เอ๊อะ! เอ็งคิดทาไม เอ็งมันโง่ ให้อารมณ์
มันมาหลอกแล้วก็บีบคั้นในใจน่ะ พอสติมนั กลับมา ความคิดมันจะหยุด นี่ไง ฝ่ ามือมันสามารถ
กางกั้นพายุร้ายได้ กางกั้นได้หมดเลยถ้ามีสตินะ
พอมีสติ เดี๋ยวมันก็เกิดอีก เพราะพายุมนั ตามฤดูกาลใช่ไหม พายุเรายับยั้งมันได้แล้วมันจะ
สูญสิ้ นไปไหม ไม่มีทางสูญสิ้ นไปหรอก เราตายไปแล้ว พายุมนั ยังมีอยูอ่ ย่างนี้ พอถึงฤดูกาลของ
มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ความร้อนของมันในน้ า มันทาให้พายุรุนแรงขึ้นมา
นี่ก็เหมือนกัน อารมณ์เราที่มนั รุ นแรง รุ นแรงได้ขนาดไหน ถ้ามันรุ นแรงได้ขนาดไหน
ฝึ กหัดๆ ถ้ามันฝึ กหัดขึ้นมา ถ้ามันเห็นผลขึ้นมา โอ้โฮ! มันจะซาบซึ้ งมาก ซาบซึ้ งนะ อตฺ ตา หิ
อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน โอ้โฮ! เราทาได้ขนาดนี้เชียวหรื อ อูฮ้ ู! เรารู้ขนาดนี้เชียวหรื อ
อู๋ย! เก่ง เก่ง...เก่งเดี๋ยวก็ตาย มันต้องพัฒนาของมันขึ้นไป
ปัจจัตตัง สันทิฏฐิโกนะ ที่วา่ กราบธรรมๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบธรรม
กราบธรรมเพราะมันซาบซึ้ งในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มันเป็ นความจริ งๆ
ขึ้นมาไง นี่ก็เหมือนกัน เราเองเราฝึ กหัดของเราขึ้นมา เราทาของเราขึ้นมา เป็ นปัจจัตตัง เป็ น
สันทิฏฐิโก
ศึกษามา ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ ศึกษามาแล้วเป็ นความรู้ของเรา แล้วไปอวดกัน
ลับฝี ปากกัน ธมฺ มสากจฺ ฉา เอตมฺ มงฺ คลมุตฺตม เป็ นมงคลชีวติ นะ เราสนทนาธรรมกัน แต่ถา้ มัน
ขัดแย้งกัน นัน่ น่ะหมามันกัดกัน หมามันกัดกันมีแต่น้ าลายฟูมปาก
นี่ก็เหมือนกัน ศึกษามา ศึกษามาเพื่อโต้แย้งกันหรื อ ศึกษามาเพื่อว่าเอ็งมีปัญญามากใช่
ไหม ปัญญามาก เอ็งไปทรงจาธรรมวินยั ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานะ มันเป็ น
ตารา มันเป็ นสิ่ งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้เป็ นศาสดาของเรา
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แล้วเขาวางไว้ทาไม ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ ศึกษาให้มนั เป็ นความจริ งขึ้นมา ถ้าเป็ น
ความจริ งขึ้นมา เพราะความจริ งอันนั้น ธรรมโอสถมันจะมีผลไง มันยับยั้งได้หมด มันทาให้
ปุถชุ นเป็ นกัลยาณปุถชุ น แล้วถ้ายกขึ้นสู่มรรค ได้เป็ นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิ
มรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล นี่มนั สามารถทาให้คน
คนหนึ่งกลายเป็ นพระอรหันต์ข้ ึนมาได้ มันสามารถทาให้ใจดวงหนึ่งพ้นจากกิเลสไปได้ พ้นจาก
ความทุกข์ไปได้
“มารเอย เธอเกิดจากความดาริ ของเรา เราจะไม่ดาริ ถึงเจ้า เจ้าจะเกิดบนดวงใจดวงนี้ไม่ได้
อีกเลย” ดวงใจดวงนี้มารมันหาไม่เจอ มารมันหาไม่ได้
ไอ้นี่ไม่ใช่ อ้าซ่าให้มนั เลย นี่ไง หลวงตา ครู บาอาจารย์ของเราท่านถึงพูดไง ในโลกนี้ไม่
มีสิ่งใดน่ากลัวเท่ากับกิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของมนุษย์ กิเลสตัณหาความทะยาน
อยากอันนั้นทาให้เรามีความรู้สึกนึกคิดที่บิดเบี้ยว แล้วความรู้สึกนึกคิดที่บิดเบี้ยวมันก็ทาลายกัน
แล้วมันทาลายกัน สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ ใครก็แล้วแต่ทาแล้วคิดว่าตัวเองประสบ
ความสาเร็จ ไม่รู้หรอกว่าได้สร้างเวรสร้างกรรมไว้มากน้อยแค่ไหน เพราะได้สร้างเวรสร้างกรรม
ไว้นะ เราไปล้วงไปทาลายในครอบครัวเขาเลยนะ
ในครอบครัวเขามีแต่ความร่ มเย็นเป็ นสุข เราไปทาลายในครอบครัวเขาให้แตกแยกนะ
เราไปทาลายเขาๆ ทาลายความแตกแยกในครอบครัว ทาลายความสงบสุขในสังคม มันเป็ นบุญ
มาจากไหน มันเป็ นบาปทั้งนั้น แล้วใครทา
กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจดวงนี้ มันยุมนั แหย่ มันพยายามกระตุน้ ให้เราทา ทาตามแต่ความ
พอใจ ตามความปรารถนา แล้วมันก็สงบตัวลง ผลที่จะตกขึ้น ตกขึ้นกับจิตดวงนั้น จิตดวงที่กิเลส
มันครอบงานัน่ แหละ มันกระตุน้ ให้เกิดความคิด เกิดการกระทา ผลจากการกระทานั้นตกลงสู่ที่
จิตดวงนั้น คือเจตนาทาให้จิตดวงนั้น นี่ถึงเป็ นพันธุกรรม เป็ นจริ ต เป็ นนิสัย คนย้าคิดย้าทาสิ่ งใด
จะเกิดนิสยั อย่างนั้น คนย้าคิดย้าทาอย่างใด มันจะเกิดบาปเกิดกรรมกับใจดวงนั้น
แล้วเกิดมาแล้ว เราเกิดเป็ นมนุษย์นะ สองมือสองเท้าเหมือนกัน เสมอกันด้วยการเกิด แต่
จิตใจคนไม่เท่ากัน ความรู้สึกนึกคิดของคนแตกต่างกัน คน ความรู้สึกนึกคิดของคนที่เป็ นคนดี
เจตนาดี หวังแต่คิดดีๆ แล้วเราเห็นคนที่เขาคิดลบนะ คิดทาลาย เรางงนะ เอ๊ะ! ทาไมเขาคิดได้
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ขนาดนั้น เขาคิดได้ขนาดนั้น แล้วงงไม่งงเปล่านะ เขาคิดได้ขนาดนั้นน่ะ เขากว้านเวรกว้านกรรม
มาเผาใจเขาโดยเขาไม่สานึกตัวเลย นัน่ คือเวลากิเลสมันฉลาด
แต่เวลาธรรมมันฉลาดนะ เรามีสติมีปัญญาของเรา สิ่ งใดเราทามาด้วยสัมมาอาชีวะ มันจะ
มีมากมีนอ้ ยขึ้นมา เราก็มีความประหยัดมัธยัสถ์ เราเห็นว่าเพราะการกระทาของเรามันมีคุณธรรม
ขึ้นมา เราพอใจไง เราพอใจกับผลของการกระทา เราจะไม่ทาความชัว่ เราจะไม่ทาความเลว
ทราม เราจะทาคุณงามความดีของเรา มันจะได้มากได้นอ้ ยก็อานาจวาสนาของเรา นี่ไง ผลบุญ
มันเกิดตรงนี้ไง นี่ไง ความพอดีไง ความพอดี ความเหมาะสมในใจของเราไง ถ้ามีคุณธรรมอย่าง
นี้มนั จะทุกข์ไหม มันจะไปเทียบเคียงคนอื่นไหม
คนมีสองมือสองเท่าเหมือนกัน แต่หัวใจที่ผอ่ งแผ้ว หัวใจที่มีสติปัญญาให้เราไม่ไปยอม
จานนอยูก่ บั ความทุกข์อนั นั้น ไม่ยอมจานนอยูก่ บั กิเลสตัณหาความทะยานอยากอันนั้น นี่ธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนั้น เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ใครจะทา
อะไรกับเรา สาธุ มันเป็ นเวรเป็ นกรรมของเขา ถ้าเขายังทาอย่างนี้ต่อไป เขาจะต้องไปเจอ
เจ้าหน้าที่ เขาต้องไปเจอคุกเจอตะรางแน่นอน ความชัว่ ให้ผลเป็ นความชัว่ แต่เราไม่ไปต่อล้อต่อ
เถียงกับเขา ถ้าคนทาใจได้นะ
หลวงตาท่านสอนประจา แล้วเราก็พดู บ่อยมาก เวลาท่านเตือนพวกเรานะ ใครจะทาชัว่
อย่างไรมันเรื่ องของเขาว่ะ เราจะทาคุณงามความดีกนั เราจะทา เรา เรา เราถ้ามีสติสัมปชัญญะ
เราจะทาคุณงามความดี ใครจะทาความชัว่ แข่งขันชิงดีชิงชัว่ มันเรื่ องของเขา มันเรื่ องของเขา เรา
ไม่เกี่ยว แต่เราก็ไม่ไปคลุกคลีกบั เขา เราจะทาคุณงามความดีกนั ว่ะ ทาคุณงามความดีเพื่อรักษา
หัวใจของเราไง
วันนี้วนั พระ ผูร้ ู้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน ถ้ามันรู้ มันตื่นขึ้นมาแล้ว มันสร้างแต่คุณงามความดีของ
เรา ให้หัวใจเราผ่องแผ้ว ให้หัวใจเรามีคุณธรรม มีคุณธรรมขึ้นมา มันก็เกิดพันธุกรรมของเราไง
พันธุกรรม พระโพธิสัตว์ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ถึงที่สุดแล้ว สร้างอานาจวาสนา
บารมีเต็มแล้วมาตรัสรู้เป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราสาวก สาวกะ เราก็สร้างหัวใจคุณ
งามความดี คุณงามความดีน้ ีมนั จะเข้าไปในใจของเราให้ใจเรามีจุดยืน ให้ใจเราตั้งมัน่ ให้ใจเรา
ไม่วอกแวกวอแว ไม่ให้ใจเรา โลกธรรม ๘ เขาติฉินนินทาแล้ววูบวาบไปหมดเลย
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แต่ถา้ มันมีอานาจวาสนานะ นัน่ ปากเขา ปากสกปรก เราเชื่อปากองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่ องทาน เรื่ องศีล เรื่ องภาวนา เราเชื่อองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราไม่เชื่อปากสกปรก ไม่เชื่อปากกิเลส เอวัง
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