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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

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

 

ตั้งใจฟังธรรมะ เราฟังธรรม ฟังสจัธรรม ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมาก่อนนะ ตอ้งสร้างสมบุญบารมีมา เวลา
สร้างสมบารมีมา มาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ กวา่จะตรัสรู้ได ้คน้ควา้ส่ิงน้ีมาๆ 
สัจธรรมอนัน้ี เห็นไหม ถา้สัจธรรมอนัน้ี น่ีธรรมโอสถ ส่ิงต่างๆ เขา้ไปช าระลา้งจิตใจในใจของผู้
ท่ีประพฤติปฏิบติั เราฟังธรรมๆ เพ่ือเหตุน้ีไง 

คนเราเกิดมามีสองมือสองเทา้เหมือนกนันะ คนเกิดมาเท่ากนัโดยการเกิด คนเกิดมา 
คนเราไม่ใช่ดีเพราะการเกิด คนเราดีเพราะการกระท า ถา้มีการกระท า ถา้ท าของเรา ท าเพ่ืออะไร 
เพ่ือหัวใจของเรา เห็นไหม เราท าเพ่ือเรา ท าเพ่ือเราทั้งนั้นน่ะ ใครเกิดมาก็ท าเพ่ือตนเองทั้งนั้นน่ะ 

เวลาเราเกิดมาท ามาหากินของเรา เราพยายามขวนขวายของเรา แลว้เราบอกวา่เราเป็นโรค
ทรัพยจ์างๆ โรคจน เวลาเราจนของเรา เราท าอะไรไม่ประสบความส าเร็จของเรา คนท่ีประสบ
ความส าเร็จเขามีสติปัญญาของเขานะ เขากห่็วงลกูหลานของเขา กลวัลกูหลานเขาจะเป็นโรครวย 
โรครวยท าให้ข้ีเกียจข้ีคร้าน ท าให้เห็นแก่ตวั 

มนัจะจน มนัจะรวย มนัอยูท่ี่หัวใจไง ถา้หัวใจเราไดฝึ้กฝนท่ีดีมาแลว้ จะจนหรือจะรวยก็
แลว้แต่ ถา้เราฝึกฝนบุตรของเรา ฝึกฝนลกูของเราเป็นคนดีข้ึนมา คนดีข้ึนมา ถา้หัวใจเขาเป็นคน
ดีข้ึนมา เขาท าเพ่ือประโยชน์กบัตวัเขาก่อน การท าคณุงามความดี ท าคุณงามความดีก็ท าเพ่ือตวั
เขา เพราะท าเพ่ือตวัเขา 

เวลาปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เวลาสมควรแก่ธรรม ธรรมะจะคุม้ครองๆ คุม้ครอง
เพราะความดีคุม้ครองเราไง เรามีศีลมีธรรมข้ึนมา ท าส่ิงใดกล่ินของศีลกล่ินของธรรมมนัหอม
ทวนลม คนคนน้ีเป็นคนดี คนดีเวลาตกทุกขไ์ดย้ากมีแต่คนคิดถึงเขา คนน้ีเป็นคนเลว คนน้ีเป็น
คนเห็นแก่ตวั ตกทุกขไ์ดย้าก เขาปลอ่ยเลย 
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แต่ถา้คนดีๆ ไง ถา้มีศีลมีธรรม ธรรมะคุม้ครอง คุม้ครองอยา่งน้ีไง ถา้เราฝึกฝนลกูหลาน
ของเรา ลกูหลานของเราเป็นคนดี เป็นคนดีนะ ตกน ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม ้ ไปตกท่ีไหนก็มีคน
มาอุม้ชู เพราะคนเขามีเมตตาของเขา เพราะคนเกิดมา คนตอ้งการคนดีทั้งนั้นน่ะ สังคมมนัอยูไ่ด ้
สังคมท่ีมนัดี 

สังคมมนัเกิดเพราะอะไร สังคมก็เกิดเป็นมนุษยร์วมกนัเป็นสังคมข้ึนมา ถา้สังคมท่ีดี 
สังคมท่ีร่มเยน็เป็นสุข สมณะชีพราหมณ์ไดป้ระพฤติปฏิบติัไง สังคมท่ีร่มเยน็เป็นสุข การเมือง 
การเมืองท่ีน่ิง ใครท าส่ิงใดก็มีโอกาสไดท้ าส่ิงนั้นใช่ไหม ถา้การเมืองมนัวุน่วายๆ เราท าส่ิงใดมี
แต่ความขดัแยง้ไปทั้งนั้นเลย น่ีก็เหมือนกนั ถา้สังคมท่ีดีๆ ดีมนัดีท่ีไหน มนัดีท่ีหัวใจน้ีไง แลว้
หัวใจมนัจะดีไดอ้ยา่งไร 

ครูบาอาจารยท่์านสอน ส่ิงท่ีสัมผสัธรรมได้ๆ  คือความรู้สึกของคน ความรู้สึกของเราน่ี 
ความรู้สึกน้ีสัมผสั เห็นไหม เราศึกษาธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ธรรมะของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ตอ้งมีปริยติั ตอ้งมีการศึกษาเลา่เรียน 

การศึกษาเลา่เรียน เราศึกษาเลา่เรียนดว้ยลกูตานะ ศึกษาเลา่เรียน มีหูมีตา ครูพกัลกัจ า เรา
ไปอยูก่บัครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยท่ี์ท าคุณงามความดี เราสังเกต เราดูแลของเรา เราจะท าอยา่ง
น้ี เราจะท าอยา่งน้ีไง ส่ิงใดท่ีเป็นความเลวๆ เราจะไม่ท าอยา่งน้ี เราจะไม่ท าอยา่งน้ี น่ีไง เวลา
ศึกษา ศึกษามาดว้ยสายตา ศึกษามาดว้ยผลกระทบ อายตนะ ท่ีเราศึกษามา เวลาเป็นจริง เป็นจริง
ข้ึนมา หัวใจของเรามนัจะสัมผสัธรรมๆ 

เวลามนัทุกขม์นัยากมนับีบคั้นหัวใจนะ คนเกิดมามีสองมือสองเทา้เหมือนกนั ท าไมคน
หน่ึงมีความสุขละ่ ท าไมผูท่ี้มีความทุกขค์วามยากมนับีบคั้นหัวใจละ่ มนับีบคั้นหัวใจเพราะอะไร 
เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เห็นโทษของมนัไง 
เวลาครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมาแลว้นะ ไม่เห็นในโลกน้ีมีส่ิงใดท่ีน่ากลวัเท่ากบักิเลส
ของคน 

ไม่มีส่ิงใดน่ากลวัในโลกน้ี มนัเป็นธรรมชาติของมนั แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยาก
มนับีบบ้ีสีไฟในใจของเราแลว้ส่งออกไปท าลายคนอ่ืน ไอห้ัวใจดวงน้ีท่ีมนัมีคุณภาพ หัวใจน้ี คน
เกิดมามีกายกบัใจๆ หัวใจมีทุกๆ คน เพราะเป็นส่ิงมีชีวติ หัวใจดวงน้ีมนัโดนอะไร มนัโดนกิเลส
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ตณัหาความทะยานอยากครอบง ามนัไวไ้ง กิเลสตณัหาความทะยานอยากบีบคั้นมนัไว ้บีบคั้นมนั
ไวไ้ง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มาสอนตรงน้ีไง 

แลว้ถา้มีคุณค่าๆ คุณค่าเพราะคนส านึกวา่ตวัเราผิด คนจะมีคุณคา่มากเพราะวา่เรามี
ความผิดพลาด เราจะแกไ้ขตวัเรา คนนั้นมีคุณค่า แตค่นเรามนัยงัเหิมเกริมของมนัอยู ่ มนัจะเอา
อะไรเป็นคุณค่าของมนั ถา้มีคุณค่าของมนั น่ีไง กวา่มนัส านึกได ้ส านึกไดม้นัคืออะไร 

คนท่ีสร้างอ านาจวาสนามานะ เห็นส่ิงใดก็แลว้แต่ “ธรรมะเป็นธรรมชาติ ธรรมะเป็น
ธรรมชาติ” ธรรมะเป็นธรรมชาติเพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านเป็นธรรม ท่านมองเป็น
ธรรมชาติ มองเป็นสัจธรรม ใบไมห้ลดุจากขั้วนะ ครูบาอาจารยเ์ราพิจารณาจนเป็นพระอรหันต์
นะ ใบไมห้ลดุจากขั้ว พอมนัแก่มนัเฒ่าข้ึนมา มนัถึงกาลเวลาของมนั มนัตอ้งหลดุจากขั้วของมนั
ไป ชีวติของเราก็ตอ้งเป็นแบบนั้นเหมือนกนั 

น่ีเรากวาดกนัทุกวนัเลย ใบไมต้กน่ี อูฮู้! ลมพดัเกล่ือนกลาดไปหมดเลย เป็นความร าคาญ
นะ มนัตกๆ แต่ครูบาอาจารยท่์านเห็นมนัหลดุออกจากขั้ว ไมม้นัผลดัใบ อารมณ์ความรู้สึก 
ความคิดเกิดดบัๆ มนัเกิดในหัวใจเราแลว้ เกิดแลว้เกิดเลา่ เกิดแลว้เกิดเลา่ เขาเกิดมาเพ่ือเป็นสัจจะ
เป็นความจริงของเขา คนท่ีมีสติปัญญา เราจบัตอ้งของเราได ้ เราจบัตอ้งถึงความทุกขค์วามยาก
ของเราได ้ท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดน้ี ท าไมมนัทุกขม์นัยากขนาดน้ี แลว้ทุกขน้ี์มนัมาจากไหน 
เห็นไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองอริยสัจ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ทุกข์ควร
ก าหนด ทุกขค์วรก าหนด ไอเ้ราทุกขม์าจะปัดให้ไม่มีทุกข ์ทุกขไ์ม่เอา ทุกขไ์ม่เอา 

ทุกขไ์ม่เอามนัเป็นวบิาก มนัเป็นผล มนัตอ้งมีท่ีมา มนัมีเหตุมีปัจจยัมามนัถึงเป็นแบบน้ี 
ถา้มนัเป็นแบบน้ี น่ีไง ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ ไปละท่ีไหนละ่ ละท่ีตณัหาความทะยาน
อยากไง อยากให้มนัหายไง อยากให้มนัไม่มี ผลกัไสมนัๆ 

ผลกัไสมนัน่ะบวกสองบวกสาม เวลาทุกขม์นัก็ทุกขอ์ยูแ่ลว้นะ ผลกัไสมนัอีก กลายเป็น
ความทุกขย์  ้าเขา้ไปอีก ทุกขซ์ ้ าทุกขซ์ากเขา้ไป แลว้ก็บอก “ท าบุญไม่ไดบุ้ญ ท าดีไม่ไดดี้” 

ก็เอง็โง่ไง ถา้เอง็ฉลาดข้ึนมาสิ ก็เอง็มนัโง่ ก็มนัโง่ ทุกขม์าก็ไปผลกัมนั 
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ทุกขค์วรก าหนด ทุกข ์ ถา้ก าหนดนะ คนท่ีจะก าหนดไดค้นนั้นตอ้งมีสติปัญญานะ เรา
ตอ้งสร้างอ านาจวาสนามา น่ีเป็นความทุกข ์ พอความทุกขเ์ราก าหนดแลว้ ทุกขม์นัมาจากไหน 
มนัก็สาวไปหาเหตุ แต่พอมนัทุกข ์ ค าวา่ “วบิาก” คือผล ผลน้ีมนัตอ้งเกิดจากการประกอบ การ
กระท า มนัถึงเกิดผลอนัน้ี ถา้มนัเกิดผลอนัน้ี น่ีทุกขค์วรก าหนด 

ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ น่ีคือมรรคขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ แต่เราไม่
รู้ เราไม่รู้ข้ึนมา เราก็ผลกัไสเลย เราเป็นชาวพทุธ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้บอกทุกขไ์ม่
ดีๆ ไม่ดีก็พยายามจะผลกัไส ผลกัไสมนัก็เลยกลายเป็นทุกขซ์ ้ าซาก ทุกขต์อกย  ้า ซ ้ าซ้อน 

แต่คนถา้มีสติสัมปชญัญะนะ เรายอ้นกลบัมาท่ีเราน่ี เรายอ้นกลบัมาปฏิสนธิจิต เกิดในไข ่
ในครรภ ์ ในน ้าคร า ในโอปปาติกะ ก าเนิด ๔ ชาติปิ ทุกฺขา การเกิดท่ีไหนตอ้งมีความทุกขท่ี์นัน่ 
เราเกิดเป็นมนุษย ์ มนุษยต์อ้งมีกายกบัใจ มนุษยมี์ร่างกายน้ีตอ้งการอาหาร ปัจจยั ๔ หัวใจน้ี
ตอ้งการธรรมะนะ หัวใจตอ้งการความถกูตอ้งนะ ตอ้งการความสุจริต 

หัวใจน้ีไม่ยอมรับทุจริตนะ หัวใจน้ีไม่ยอมรับความผิดนะ หัวใจน้ีไม่ยอมให้ใครรังแก
ทั้งส้ิน แต่มนัอยูใ่นหัวใจ มนัอยูใ่นความคิดไง แตก่ารกระท ามนัท าออกมาไม่ได ้ ดว้ยอิทธิพล 
ดว้ยอ านาจ เดก็เถียงพอ่เถียงแม่ไม่ไดห้รอก พอ่แม่ช้ีผิดหมด ไอเ้ดก็มนัก็ “ผูใ้หญ่อาบน ้าร้อนมา
ก่อน อาบน ้าร้อนมาก่อน” เดก็มนัร าคาญ แต่ผูใ้หญต่อ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

ความคิด ความคิดมนัเกิดดบั เกิดดบัในหัวใจ คนเกิดมามีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มีธาต ุ๔ ก็
คือร่างกายน้ี มนัตอ้งการปัจจยัเคร่ืองอาศยั ตอ้งมีปัจจยั ๔ ชีวติน้ีอยูไ่ดต้อ้งมีอาหาร ตอ้งมีท่ีอยู่
อาศยั ตอ้งมียารักษาโรค ตอ้งมีเคร่ืองนุ่งห่ม ปัจจยั ๔ ส่ิงน้ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ อยู่
ในวนิยัเหมือนกนั เวลาพระบวช พระบวชมาก็ปัจจยั ๔ ทั้งนั้นน่ะ บาตรคืออาหาร เคร่ืองนุ่งห่มก็
ไตรจีวร ยาก็น ้ ามูตรเน่า น่ีไง ท่ีอยูอ่าศยัก็ตามถ ้า ตามเง้ือมผา เธอจงอยูอ่ยา่งน้ี เธอจงใชชี้วติแบบ
น้ี เธอจงคน้ควา้หัวใจของเธอ ถา้เธอท าหัวใจของเธอข้ึนมาได ้

น่ีไง เราเป็นชาวพทุธๆ ถา้เป็นความจริงๆ ความจริงมนัอยูท่ี่หัวใจน่ี ใจน้ีสัมผสัธรรมได้ๆ  
ใจน้ีสัมผสัความจริงได ้ แลว้ความจริงมนัอยูท่ี่ไหนละ่ ความจริงถา้มนัเป็นความจริง ความจริง
ตอ้งเกิดจากเรา ตอ้งเกิดจากการปฏิบติัไง 

เราไม่มีส่ิงใดเลย ออ้นวอนขอเอาทั้งนั้น ไปออ้นวอนขอเอามาจากไหนละ่ 
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เรามีหัวใจ เรามีสติปัญญาของเรา เราก็ตั้งสติของเราสิ สติ สติมนัยบัยั้งได ้ หลวงตาท่าน
สอนประจ า ฝ่ามือสามารถกางกั้นพายมุหาสมุทรได ้เราฟังแลว้ซ้ึงมาก ท่านบอกวา่ฝ่ามือสามารถ
กั้นพายไุดน้ะ ฝ่ามือน่ี สติไง 

คนมนัจะทุกขม์นัจะยาก มนัจะทุกขย์ากขนาดไหน มนัจะมีความคิดรุนแรงขนาดไหน ถา้
มีสติสัมปชญัญะนะ พอมีสติสัมปชญัญะมนันึกไดแ้ลว้ เออ๊ะ! เอง็คิดท าไม เอง็มนัโง่ ให้อารมณ์
มนัมาหลอกแลว้ก็บีบคั้นในใจน่ะ พอสติมนักลบัมา ความคิดมนัจะหยดุ น่ีไง ฝ่ามือมนัสามารถ
กางกั้นพายรุ้ายได ้กางกั้นไดห้มดเลยถา้มีสตินะ 

พอมีสติ เด๋ียวมนัก็เกิดอีก เพราะพายมุนัตามฤดูกาลใช่ไหม พายเุรายบัย ั้งมนัไดแ้ลว้มนัจะ
สูญส้ินไปไหม ไม่มีทางสูญส้ินไปหรอก เราตายไปแลว้ พายมุนัยงัมีอยูอ่ยา่งน้ี พอถึงฤดูกาลของ
มนัเปล่ียนแปลงข้ึนมา ความร้อนของมนัในน ้า มนัท าให้พายรุุนแรงข้ึนมา 

น่ีก็เหมือนกนั อารมณ์เราท่ีมนัรุนแรง รุนแรงไดข้นาดไหน ถา้มนัรุนแรงไดข้นาดไหน 
ฝึกหัดๆ ถา้มนัฝึกหัดข้ึนมา ถา้มนัเห็นผลข้ึนมา โอโ้ฮ! มนัจะซาบซ้ึงมาก ซาบซ้ึงนะ อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน โอโ้ฮ! เราท าไดข้นาดน้ีเชียวหรือ อูฮู้! เรารู้ขนาดน้ีเชียวหรือ 
อู๋ย! เก่ง เก่ง...เก่งเด๋ียวก็ตาย มนัตอ้งพฒันาของมนัข้ึนไป 

ปัจจตัตงั สันทิฏฐิโกนะ ท่ีวา่กราบธรรมๆ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้กราบธรรม 
กราบธรรมเพราะมนัซาบซ้ึงในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ มนัเป็นความจริงๆ 
ข้ึนมาไง น่ีก็เหมือนกนั เราเองเราฝึกหัดของเราข้ึนมา เราท าของเราข้ึนมา เป็นปัจจตัตงั เป็น
สันทิฏฐิโก 

ศึกษามา ศึกษามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั ศึกษามาแลว้เป็นความรู้ของเรา แลว้ไปอวดกนั 
ลบัฝีปากกนั ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นมงคลชีวตินะ เราสนทนาธรรมกนั แต่ถา้มนั
ขดัแยง้กนั นัน่น่ะหมามนักดักนั หมามนักดักนัมีแต่น ้ าลายฟมูปาก 

น่ีก็เหมือนกนั ศึกษามา ศึกษามาเพ่ือโตแ้ยง้กนัหรือ ศึกษามาเพ่ือวา่เอง็มีปัญญามากใช่
ไหม ปัญญามาก เอง็ไปทรงจ าธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้มานะ มนัเป็น
ต ารา มนัเป็นส่ิงท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้วางไวเ้ป็นศาสดาของเรา 
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แลว้เขาวางไวท้ าไม ศึกษามาเพ่ือประพฤติปฏิบติั ศึกษาให้มนัเป็นความจริงข้ึนมา ถา้เป็น
ความจริงข้ึนมา เพราะความจริงอนันั้น ธรรมโอสถมนัจะมีผลไง มนัยบัยั้งไดห้มด มนัท าให้
ปุถชุนเป็นกลัยาณปุถชุน แลว้ถา้ยกข้ึนสู่มรรค ไดเ้ป็นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิ
มรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล น่ีมนัสามารถท าใหค้น
คนหน่ึงกลายเป็นพระอรหันตข้ึ์นมาได ้ มนัสามารถท าให้ใจดวงหน่ึงพน้จากกิเลสไปได ้ พน้จาก
ความทุกขไ์ปได ้

“มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจา้ เจา้จะเกิดบนดวงใจดวงน้ีไม่ได้
อีกเลย” ดวงใจดวงน้ีมารมนัหาไม่เจอ มารมนัหาไม่ได ้

ไอน่ี้ไม่ใช่ อา้ซ่าให้มนัเลย น่ีไง หลวงตา ครูบาอาจารยข์องเราท่านถึงพดูไง ในโลกน้ีไม่
มีส่ิงใดน่ากลวัเท่ากบักิเลสตณัหาความทะยานอยากในใจของมนุษย ์ กิเลสตณัหาความทะยาน
อยากอนันั้นท าให้เรามีความรู้สึกนึกคิดท่ีบิดเบ้ียว แลว้ความรู้สึกนึกคิดท่ีบิดเบ้ียวมนัก็ท าลายกนั 
แลว้มนัท าลายกนั สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นน่ะ ใครก็แลว้แต่ท าแลว้คิดวา่ตวัเองประสบ
ความส าเร็จ ไม่รู้หรอกวา่ไดส้ร้างเวรสร้างกรรมไวม้ากนอ้ยแค่ไหน เพราะไดส้ร้างเวรสร้างกรรม
ไวน้ะ เราไปลว้งไปท าลายในครอบครัวเขาเลยนะ 

ในครอบครัวเขามีแต่ความร่มเยน็เป็นสุข เราไปท าลายในครอบครัวเขาให้แตกแยกนะ 
เราไปท าลายเขาๆ ท าลายความแตกแยกในครอบครัว ท าลายความสงบสุขในสังคม มนัเป็นบุญ
มาจากไหน มนัเป็นบาปทั้งนั้น แลว้ใครท า 

กิเลสมนัเกิดข้ึนจากใจดวงน้ี มนัยมุนัแหย ่ มนัพยายามกระตุน้ให้เราท า ท าตามแต่ความ
พอใจ ตามความปรารถนา แลว้มนัก็สงบตวัลง ผลท่ีจะตกข้ึน ตกข้ึนกบัจิตดวงนั้น จิตดวงท่ีกิเลส
มนัครอบง านัน่แหละ มนักระตุน้ให้เกิดความคิด เกิดการกระท า ผลจากการกระท านั้นตกลงสู่ท่ี
จิตดวงนั้น คือเจตนาท าให้จิตดวงนั้น น่ีถึงเป็นพนัธุกรรม เป็นจริต เป็นนิสัย คนย  ้าคิดย  ้าท าส่ิงใด
จะเกิดนิสยัอยา่งนั้น คนย  ้าคิดย  ้าท าอยา่งใด มนัจะเกิดบาปเกิดกรรมกบัใจดวงนั้น 

แลว้เกิดมาแลว้ เราเกิดเป็นมนุษยน์ะ สองมือสองเทา้เหมือนกนั เสมอกนัดว้ยการเกิด แต่
จิตใจคนไม่เท่ากนั ความรู้สึกนึกคิดของคนแตกตา่งกนั คน ความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีเป็นคนดี 
เจตนาดี หวงัแต่คิดดีๆ แลว้เราเห็นคนท่ีเขาคิดลบนะ คิดท าลาย เรางงนะ เอะ๊! ท าไมเขาคิดได้
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ขนาดนั้น เขาคิดไดข้นาดนั้น แลว้งงไม่งงเปลา่นะ เขาคิดไดข้นาดนั้นน่ะ เขากวา้นเวรกวา้นกรรม
มาเผาใจเขาโดยเขาไม่ส านึกตวัเลย นัน่คือเวลากิเลสมนัฉลาด 

แต่เวลาธรรมมนัฉลาดนะ เรามีสติมีปัญญาของเรา ส่ิงใดเราท ามาดว้ยสัมมาอาชีวะ มนัจะ
มีมากมีนอ้ยข้ึนมา เราก็มีความประหยดัมธัยสัถ ์เราเห็นวา่เพราะการกระท าของเรามนัมีคุณธรรม
ข้ึนมา เราพอใจไง เราพอใจกบัผลของการกระท า เราจะไม่ท าความชัว่ เราจะไม่ท าความเลว
ทราม เราจะท าคุณงามความดีของเรา มนัจะไดม้ากไดน้อ้ยก็อ  านาจวาสนาของเรา น่ีไง ผลบุญ
มนัเกิดตรงน้ีไง น่ีไง ความพอดีไง ความพอดี ความเหมาะสมในใจของเราไง ถา้มีคุณธรรมอยา่ง
น้ีมนัจะทุกขไ์หม มนัจะไปเทียบเคียงคนอ่ืนไหม 

คนมีสองมือสองเท่าเหมือนกนั แต่หัวใจท่ีผอ่งแผว้ หัวใจท่ีมีสติปัญญาให้เราไม่ไปยอม
จ านนอยูก่บัความทุกขอ์นันั้น ไม่ยอมจ านนอยูก่บักิเลสตณัหาความทะยานอยากอนันั้น น่ีธรรมะ
ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนอยา่งนั้น เวรยอ่มระงบัดว้ยการไม่จองเวร ใครจะท า
อะไรกบัเรา สาธุ มนัเป็นเวรเป็นกรรมของเขา ถา้เขายงัท าอยา่งน้ีต่อไป เขาจะตอ้งไปเจอ
เจา้หนา้ท่ี เขาตอ้งไปเจอคุกเจอตะรางแน่นอน ความชัว่ให้ผลเป็นความชัว่ แต่เราไม่ไปต่อลอ้ต่อ
เถียงกบัเขา ถา้คนท าใจไดน้ะ  

หลวงตาท่านสอนประจ า แลว้เราก็พดูบ่อยมาก เวลาท่านเตือนพวกเรานะ ใครจะท าชัว่
อยา่งไรมนัเร่ืองของเขาวะ่ เราจะท าคุณงามความดีกนั เราจะท า เรา เรา เราถา้มีสติสัมปชญัญะ 
เราจะท าคุณงามความดี ใครจะท าความชัว่แข่งขนัชิงดีชิงชัว่ มนัเร่ืองของเขา มนัเร่ืองของเขา เรา
ไม่เก่ียว แต่เรากไ็ม่ไปคลกุคลีกบัเขา เราจะท าคุณงามความดีกนัวะ่ ท าคุณงามความดีเพ่ือรักษา
หัวใจของเราไง 

วนัน้ีวนัพระ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ถา้มนัรู้ มนัต่ืนข้ึนมาแลว้ มนัสร้างแต่คุณงามความดีของ
เรา ให้หัวใจเราผอ่งแผว้ ให้หัวใจเรามีคุณธรรม มีคุณธรรมข้ึนมา มนัก็เกิดพนัธุกรรมของเราไง 
พนัธุกรรม พระโพธิสัตว ์๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ถึงท่ีสุดแลว้ สร้างอ านาจวาสนา
บารมีเตม็แลว้มาตรัสรู้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราสาวก สาวกะ เรากส็ร้างหัวใจคุณ
งามความดี คุณงามความดีน้ีมนัจะเขา้ไปในใจของเราให้ใจเรามีจุดยืน ให้ใจเราตั้งมัน่ ให้ใจเรา
ไม่วอกแวกวอแว ไม่ให้ใจเรา โลกธรรม ๘ เขาติฉินนินทาแลว้วบูวาบไปหมดเลย 
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แต่ถา้มนัมีอ  านาจวาสนานะ นัน่ปากเขา ปากสกปรก เราเช่ือปากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้สอนเร่ืองทาน เร่ืองศีล เร่ืองภาวนา เราเช่ือองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ เราไม่เช่ือปากสกปรก ไม่เช่ือปากกิเลส เอวงั 


