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               วนันี� เป็นวนัพระแรม ๘ คํ#า  เป็นวนัพระแรกที#เขา้พรรษา  ปกติวนัพระหนึ#งเขา
บญัญติัเอาไวเ้พื#อใหญ้าติโยมไดท้าํบุญ    เพราะวนัหนึ#งสัปดาห์หนึ#ง ๗ วนั ๘ วนัใหมี้วนั
พระ ๑ วนั  ทีนี� นี#ถา้เราไปต่างประเทศเขาไม่ให้เอาวนัพระ   เพราะว่าเขาหยุดงานเสาร์
อาทิตยนี์#    เขาเอาวนัเสาร์วนัอาทิตย ์ ที#ไปมาที#ออสเตรเลียนี#  เขาเอาวนัเสาร์วนัอาทิตย์
เป็นวนัทาํบุญ  ญาติโยมรวมกนั นี#อนันี�อยา่งหนึ#ง  จริงๆแลว้วนัทุกวนัมีแค่วนัหนึ#งกบัคืน
หนึ#ง  ไม่ว่าจะวนัโกนวนัพระวนัจนัทร์วนัองัคารวนัพุธวนัพฤหสัฯ  มีแค่วนัหนึ#งกบัคืน
หนึ#ง  ทาํไมถึงมีวนัจนัทร์ถึงวนัพฤหสัฯเสาร์อาทิตย ์ กเ็พราะไวน้ดัหมาย  วนัจนัทร์ถึง
วนัศุกร์กว็นัราชการ  เสาร์อาทิตยเ์ขาหยดุราชการ หรือกเ็อาไวจ้ดจาํ มีไวใ้ชง้าน อยา่งเช่น
คนนี� เกิดวนัอะไร เดือนอะไร  แทจ้ริงแลว้ไม่ว่าวนัอะไรเดือนอะไรก็มีแค่กลางวนักบั
กลางคืน  นี#กลางวนักบักลางคืน  ตอนนี�กลางวนัดบัไปแลว้ กลางคืนกาํลงัเกิดอยู่  เดี:ยว
ต่อไปกลางคืนกจ็ะดบัไป  กลางวนักจ็ะเกิดขึ�นมา  เหตุนั�นถา้เรารู้ความจริงตรงนี� นี#  เราก็
จะเขา้ใจเลย  มีอาจารยท่์านหนึ#งมาถามว่า  ไดรั้บยา้ยไปเป็นรองผูอ้าํนวยการ  จะยา้ยวนั
ไหนดีน่ะ  อาตมากบ็อกวา่  ยา้ยวนัไหนที#มนัพร้อม  วนัไหนที#พร้อมวนันั�นล่ะวนัดีฤกษดี์
เวลาดี  ถา้วนัไหนไม่พร้อม  จะยา้ยแลว้ยงัเถียงกนัทะเลาะกนัเบาะแวง้กนั   ขนอนันั�นก็
ไม่พร้อม  รถกไ็ม่พร้อม  คนกไ็ม่พร้อม  วนันั�นล่ะเป็นวนัไม่ดี  ธรรมะเขาจะมีวนัของเขา
อยู ่ วนัที#พร้อมมูลนั�นถือเป็นวนัดี  เหตุนั�นนี#อีกนยัหนึ#ง  เราไปทาํบุญ  เวลาวางศิลาฤกษ์
หรือเวลาอะไรกต็าม  หรือเวลารดนํ�ามนตเ์หมือนกนั  ชะยนัโต โพธิยาฯนี#  จริงๆพอแปล
ออกไปเขาบอกวา่  เวลานี�   วนัเวลานี�   ที#เป็นกศุล  เวลาไหนที#ใจมนัเป็นกศุล  งานการเป็น
กุศลพร้อมมูล  ขณะนั�นเวลานั�นเป็นเวลาดี  ญาติโยมฟังให้ดีนะที#พูดวนันี�   เวลาที#เป็น
กศุลเวลานั�นล่ะเป็นเวลาที#ดี  เวลาไหนมนัเป็นอกศุล  ขดัเคืองโกรธเคืองทะเลาะเบาะแวง้
กนัเวลานั�นล่ะเวลาไม่ดี   คือเวลานั�นเป็นเวลาโทษ  นี#คือกรรมนั�นเอง  เหตุนั�นนี#เราส่วน
ใหญ่ไม่ไดศึ้กษา  เรื#องของธรรมะ  เรื#องของตวัเอง  ไม่สนใจก็เลยเกิดการเรียนรู้ที#ผิดๆ
เกิดขึ�น  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้่า  อย่าพึ#งเชื#อเพราะเป็นเรื#องที#เคยทาํต่อๆกนัมา  
อยา่พึ#งเชื#อเพราะเคยเชื#อกนัมา  อยา่พึ#งเชื#อเพราะเป็นข่าววา่  โนน้ที#นั#นดีตรงนี� ดีตรงนี�นั�น



อนันั�นนี�   อยา่พึ#งเชื#อเพราะมงคลตื#นข่าวนั#นเอง   อยา่พึ#งเชื#อโดยการคาดคะเน  อยา่พึ#ง
เชื#อโดยการคาดเดา  อยา่พึ#งเชื#อโดยการตรึกตามอาการ  อยา่พึ#งเชื#อเพราะผูพู้ดน่าเชื#อถือ 
อยา่พึ#งเชื#อเพราะผูพ้ดูเป็นครูของเรา  อนันี� เรื#องภายนอกหมด ทีนี� เรื#องภายในล่ะ  อยา่พึ#ง
เชื#อเพราะเขา้ไดก้บัความเห็นของตวัเอง  เพราะอะไร  เพราะบางทีเราอาจจะเห็นผิด  นี#
เรื#องที#เขา้กบัความเห็นผิดเรากเ็ลยเชื#อ นี#มนัเป็นอยา่งนั�น  ท่านใหพ้ิจารณาเนื�อความของ
เรื# องราวนั� นน่ะ  ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล  เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ  ถ้าเป็น
ประโยชน ์ กใ็หพ้ิจารณาดูเอาไปใช ้ ใชแ้ลว้กถ็า้ถูกตอ้งกเ็ชื#อ  ถา้ไม่ถูกตอ้งกว็างซะ  เหตุ
นั�นนี#เรื#องกาลามสูตรท่านสอนหลกัความเชื#อ  แมแ้ต่ตวัเองก็ยงัไม่ให้เชื#อเลย  ตอ้งใช้
สติปัญญาวจิยัก่อน  เพราะอะไร  เพราะรูปนามขนัธ์ ๕ นี#เป็นของปลอม  เราไปหลงยดึว่า
รูปนี�ของก ู เวทนากข็องก ู สัญญาก็ของก ู สังขารความคิดนึกก็ของกู  วิญญาณก็กรูู้ล่ะ  
จริงๆไม่ใช่เลย  มนัเกิดแลว้กด็บัไป  เกิดตามเหตุปัจจยั  ไม่ใช่ของเรา  ยกตวัอยา่งเรื#องรูป
ง่ายๆ  ทุกคนตอนนี� นี#  อายุก็มากกนัแลว้นี#  เคยผ่านเด็กกนัมาไหม  แลว้เด็กมนัหายไป
ไหน  ยงัไม่ตอ้งพูดตอนเจ็บตอนตายนะเพราะมนัไม่เห็น  เห็นแต่คนอื#นเจ็บคนอื#นตาย  
พอพดูเรื#องของเจา้ของน่ะ  เคยผา่นเดก็กนัมาไหม  แลว้เด็กตอนนี�มนัหายไปไหน  ทาํไม
ไม่บงัคบัใหม้นัอยูเ่ป็นเด็กไดต้ลอด  เพราะอะไร  กเ็พราะมนับงัคบัไม่ได ้ ร่างกายนี�ตอ้ง
แก่เจบ็แลว้กต็ายไป  เป็นธรรมชาติของธาตุ  เขาเรียกวา่ธาตุทั�ง ๔ ประชุมกนัเขา้  เหตุนั�น
นี#เมื#อบงัคบัมนัไม่ได ้ แลว้มนัจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร   บงัคบัไม่แก่ไดไ้หม  ไม่เจบ็ได้
ไหม  ไม่ตายไดไ้หม  ไม่ได ้ ไม่ใช่ของเรานะเหมือนบา้นเฉยๆ  กรรมสิทธิB โดยสมมติว่า
เป็นบา้นของเรา แต่ความจริงบา้นหลงันั�น เมื#อปลูกขึ�นมาแลว้จะไม่ใหเ้ก่าไดไ้หม  ทิ�งไว้
เฉยๆมนัเก่านะไม่ไดใ้ช ้ นั#นล่ะคือความจริง  เมื#อบงัคบัไม่ใหเ้ก่าไม่ไดแ้ลว้บา้นมนัเป็น
ของเราไดอ้ย่างไร  จึงบอกว่าบา้นนั�นน่ะเป็นของเราโดยสมมติกรรมสิทธิB ไม่ให้แย่งชิง
กนั  สมมติไวใ้ช้งาน  ไวใ้ช้งานไวอ้ยู่ร่วมในสังคม  แต่เราไม่เห็นตรงนี� ก็เลยไปเป็น
อุปาทาน  หลงไปว่าเป็นของกจูริงๆน่ะ  พอบา้นเกิดอะไรขึ�นมาความทุกขใ์จเลยตามมา  
ร่างกายเหมือนกนั  เมื#อแก่เมื#อเจ็บเมื#อตายขึ�นมา  ก็เลยเกิดความทุกข์เวลามนัมาเยือน  
เพราะไม่รู้ความจริงวา่กายนี�กแ็ค่อาศยัเหมือนบา้น  เหตุนั�นเราอาศยัเขาอยูเ่ฉยๆ  อาศยัเขา
ทาํประโยชน์เฉยๆ  ให้พิจารณาให้ถ่องแท ้ เมื#อพิจารณาถ่องแทแ้ลว้ความทุกข์จะไม่มี  
ความทุกขเ์พราะความหลงนั#นเอง  ไม่เห็นแจง้ไม่รู้แจง้นั#นเอง  เหตุนั�นน่ะใหพ้ิจารณาให้
ชดัแจง้  พิจารณาลงไปอยา่ใหแ้ก่โดยเปล่าประโยชน์ แก่ไปเรื#อยๆแก่แลว้เปล่าประโยชน ์ 



มิไดป้ระโยชน์  ถา้แก่แลว้ไดป้ระโยชน์  บางคนชอบเอาความแก่มาอวดกนั  ใช่ไหม  กู
แก่กว่ามึงน่ะมึงตอ้งฟังก ู กูเกิดก่อนมึงน่ะ  อนันั�นแก่ไม่ไดป้ระโยชน์  แก่ไดป้ระโยชน์
ของพระพุทธเจา้  เรารู้วา่ความแก่นี� เป็นสิ#งที#บงัคบัไม่ได ้ ร่างกายนี�แก่ไปดว้ยอาหารคาว
หวาน  แก่ไปเรื#องของธาตุไม่ใช่เรื#องของเรา เมื#อไม่ใช่ของเรา  เมื#อมนัจะแก่  กรู้็ว่ามนัแก่
มนัเป็นธรรมชาติของธาตุไม่ใช่ของเรา  จิตเมื#อรู้ความจริงตรงนั�นแลว้  สติปัญญาตรงนั�น
มนัจะแยกออกไป  ความทุกขใ์จก็จะนอ้ยลง  เพราะมนัเรื#องของธาตุ  ไม่ใช่เรื#องของเรา  
ถา้เรื#องของเราทุกขท์นัที  นี#สังเกตใหดี้เตือนสติเรานะ นั�นใหพ้ิจารณาใหช้ดัแจง้ใหเ้ห็น
แจง้  ทั�งเรื#องของสมมติ  มนักเ็ป็นเรื#องของสมมติ  อยา่งวนัคืนนี#  วนัจนัทร์วนัองัคารวนั
พฤหัสฯมนัเรื#องของสมมติน่ะ  ที#จริงมนัมีแค่กลางวนักบักลางคืน  เหตุนั�นนี#ถา้เราไม่รู้
แจง้หมอดูก็เลยไดเ้งิน  หมอดูไดเ้งิน  เกิดวนัไหน  ตกฟากวนัไหนเดือนไหนปีไหน  ดี
เลวเลยขึ�นกบัคาํพูดเขา  แต่แทจ้ริงแล้วดีเลวไม่ได้ขึ�นกับคาํพูด  ขึ� นกบักรรมคือการ
กระทาํของเรา  ตั�งแต่อดีตตั�งแต่ก่อนเราเกิดแลว้กรรมมนัสร้างมาแลว้ กรรมตวันั�นล่ะจะ
ใหผ้ลมา  จนเป็นเหตุเป็นปัจจยัในปัจจุบนั  ปัจจุบนัเป็นเหตุเป็นปัจจยัที#สร้างไปสู่อนาคต
อีก  กรรมนั�นคือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมนั�นเอง  ทาํความคิดเป็นมโนกรรม  พูด
ออกไปเป็นวจีกรรม  ทาํดว้ยกายเรียกว่ากายกรรม  คาํว่ากรรมเป็นคาํกลางๆ  ทาํดีเขา
เรียกวา่กรรมดี  ทาํไม่ดีกเ็รียกวา่กรรมชั#ว  เหตุนั�นพระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้ “เรามีกรรมเป็น
ของของตน  มีกรรมเป็นผูใ้หผ้ล  มีกรรมเป็นแดนเกิด  มีกรรมเป็นผูติ้ดตาม  มีกรรมเป็น
ที#พึ# งอาศยั  จกัทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชั#ว  จกัตอ้งไดรั้บผลของกรรมนั�น”  เราก็เลย
ลืมน่ะ  ลืมเรื#องกฎแห่งกรรม  ไปเชื#อวนัเชื#อคืนเชื#อหมอดู  เขากเ็ลยเรียกว่าเป็นสีลพัพตป
รามาส  เชื#องมงายตื#นข่าว  พระอริยสาวกตั�งแต่พระโสดาบนัขึ�นไป  ไม่มี  เพราะท่านรู้
ความจริงแลว้ว่า  มนัเรื#องของกรรม  นี#เพราะฉะนั�นเหตุนั�นนี#  เวลาไหนดี  เวลาไหนที#
กรรมมนัพร้อมมูลน่ะที#เป็นกศุล  เราจะยา้ยอยา่งนี�   คนขน คนยา้ย  รถราอะไร  พร้อมมูล
ไหม  เรียบร้อยทุกอย่าง  ถนนหนทางสะดวกไปแลว้ดี  สบาย  นั#นล่ะเวลาที#ดี  ถา้เป็น
ฉุกละหุกอะไรกว็ุน่วายไปหมด แถมเร่งๆร้อนๆขบัออกไปไปชนดงั เปรี� ยงออกมา  เวลา
นั#นล่ะคือเวลาไม่ดี  เพราะเกิดอุบติัเหตุอาจจะถึงเสียชีวิต  นี#เหมือนเขาบอกว่า เออ้ ตอ้ง
ไปสะเดาะเคราะห์ก่อนเดี:ยวจะตาย  พอไปสะเดาะเคราะห์กลบัมารถชนกนัตายอยู่ที#
ชลบุรี  ถา้ไม่ออกจากบา้นเขากเ็ลยไม่ตอ้งตาย  กลบัจากสะเดาะเคราะห์นี#ล่ะตาย  ยงัไม่
ถึงบา้น  เพราะอะไร  เพราะไปเชื#อ  ไม่เชื#อกฎแห่งกรรม  นี#มีข่าวมีนะเมื#อ ๓ – ๔ ปีที#แลว้



แถวชลบุรี  หนงัสือพิมพเ์ขาลง  ไปสะเดาะเคราะห์  พอเรียบร้อยเวลากลบัขากลบัรถชน
กนัตายจริงๆ  นี#เพราะฉะนั�นนี#  เหตุนั�นให้เชื#อกรรม  เชื#อผลแห่งกรรม  กรรมนั�นเป็น
กลางๆ  เมื#อเรารู้เรื#องกฎแห่งกรรมเชื#อกรรม  ให้เจริญกรรมที#เป็นกุศล  จะคิดจะพูดจะ
กระทาํอะไรใหเ้ป็นกศุล  อยา่คิดอยา่พดูอยา่ทาํดว้ยอกุศล  อกุศลนี� เป็นอยา่งไร  อกุศลคือ
ความโลภความโกรธความหลงนั#นเอง  อย่าพูดดว้ยความโกรธ  อย่าพูดดว้ยความโลภ  
อยา่พูดดว้ยความหลง  ใหพู้ดคาํสัตยค์าํจริง ใหคิ้ดก่อน  คิดกคิ็ดใหเ้ป็นประโยชน์  อยา่
คิดดว้ยความโลภความโกรธความหลง  ทีนี� จะรู้อยา่งไรมนัคิดดว้ยความโลภความโกรธ
ความหลง  กต็อ้งฝึกสตินั#นเอง  หดัระลึก  เวลาคิดกห็ดัระลึกใหรู้้ว่าคิดอะไร  เวลาจะพูด
ก็ให้ระลึกรู้ก่อน  ในหลวงจึงเอามาทาํ  ให้คิดก่อนพูด   จะพูดก็ตอ้งคิดก่อน  ท่านจึง
ออกมาเป็น สคส. อยูปี่หนึ#ง  ในหลวงท่านปฏิบติัธรรม  ท่านกจึ็งเอามาพูดใหฟั้ง  เพราะ
เราไดฟั้งสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  มีพระราชเสาวนียก์บัหลวงปู่เทสก ์ ท่าน
บอกในหลวงปฏิบติัธรรม  ท่านเคารพหลวงปู่เทสกเ์ป็นอาจารย ์ ท่านพูดให้กนัฟังที#ถ ํ� า
ขาม  เรานั#งอยูด่ว้ยนี#  นี#ท่านพูดกนัไป  มนัก็รู้ว่าในหลวงปฏิบติัธรรม  เพราะนั�น สคส. 
เอย  พระราชดาํรัสเอย  จึงมีเนื�อแห่งธรรมแฝงออกมาตลอด  ถา้เราสังเกตให้ดี  เหตุนั�น
เราจะคิดจะพูด  จะคิดกต็อ้งมีสติให้รู้ว่าเราจะพูดอะไรคิดอะไร  เราจะทาํเราก็ตอ้งมีสติ
ให้รู้ก่อน  เพราะกายกรรมวจีกรรมนี#  การพูดการกระทาํตอ้งออกมาจากมโนกรรมคือ
ความคิดก่อน  เหตุนั�นตน้ขั�วมนัอยูที่#หวัใจอยูที่#จิตนั#นเอง  สติใหคุ้มจิตนั#นเอง  ใหร้ะลึกรู้  
รู้ว่าจิตมนัตอนนี�มนัไปคิดอะไรจะทาํอะไร  เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล  ถา้เป็นกุศลกเ็จริญ
ซะ  ถา้เป็นอกุศลกใ็หล้ะซะ  อยา่ตามมนัไป  ถา้ทาํตามมนัโทษภยัจะตามมาหาเรา  เหตุ
นั�นนี#ใหฝึ้กฝนอบรม  การฝึกสติไม่ใช่ว่าตอ้งมาอยูว่ดั  ฝึกสติไดทุ้กอิริยาบถ  ทุกการงาน
ทุกหนา้ที#  ตราบใดที#เรายงัมีลมหายใจเขา้ออก  ตราบนั�นยงัเป็นเวลาที#ฝึกสติได ้ เพราะ
การเราเคลื#อนไหว  ถา้เราหดัระลึกรู้การเคลื#อนไหวมนักเ็ป็นสติ  เราจะพูดเรากห็ดัระลึก
รู้ก่อนวา่เราจะพดูอะไร  แลว้พูดออกไปอยา่งไรกร็ะลึกตามมนัอีก  ผิดหรือถูก  มนักเ็ป็น
สติอยู ่ นี#จะทาํอะไรกห็ดัระลึกตามการเคลื#อนไหวตามมือ  เดินกใ็หร้ะลึกรู้การเดิน  นั#งก็
ให้รู้การนั#ง  มนัก็เป็นสติ  ไม่ใช่ตอ้งมาอยู่ที#วดั  ตอ้งมาเดินหนอ  ยกหนอ  ย่างหนอ  
เหยียบหนอ  ไม่ใช่  หรือไม่ก็ตอ้งมานั#งอยู่กบัวดัอยู่กบัวาตลอด  ไม่ใช่  อนันั�นแค่ภาค
หนึ#งส่วนหนึ#งเฉยๆ  แต่ภาคใหญ่ส่วนใหญ่อยูที่#บา้นนั#นเอง เราจะตอ้งตั�งแต่ตื#นนอนถึง
ลงนอนนี#หดัระลึก  หดัระลึก  ยิ#งระลึกมากเท่าไร  ยิ#งมีคุณมีประโยชน์ต่อเรา  เขาเรียกว่า



ธรรมมีอุปการะมาก  ธรรมที#มีอุปการะมากคือสติ  สัมปชัญญะคือความรู้ตวั  เมื#อเรา
ระลึกแลว้เราจะรู้วา่เราจะทาํอะไร  เราจะคิดในเรื#องอะไร  มนัจะรู้ตวัขึ�นมา   เมื#อรู้ตวักรู้็
วา่  สิ#งนั�นเป็นคุณหรือเป็นโทษ  เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล  ถา้เป็นอกุศลกอ็ยา่ทาํใหล้ะซะ  
อยา่ตามมนัไป  ถา้เป็นคุณกเ็จริญไปซะ  ใหว้จิยัมนัอยูเ่รื#อยๆ  ตามรู้ตามเห็นมนัอยูเ่รื#อยๆ  
การที#เรามีสติตามรู้ตามเห็นทางมือ ทางเทา้ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ�น ทางกาย ทาง
ใจอยูเ่รื#อยๆ  สติตามควบคุมตามระลึกอยูต่ลอด  สมาธิยอ่มตั�งมั#นเอง  สมาธินี� เป็นสมาธิ
ที# เ กิดในงาน  สติเป็นสติที# ใช้งาน  เ ป็นสมาธิ เป็นสติที#อยู่ในการใช้งานใช้ใน
ชีวติประจาํวนั  เป็นประโยชน ์ แลว้เราจะเห็นความจริง  เมื#อเรารู้ความจริงว่า  อะไรเป็น
กุศลอะไรเป็นอกุศล  อะไรควรเจริญอะไรควรละ  มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา  นั�นล่ะเขา
เรียกวา่สัมมาทิฏฐิเกิด  เมื#อสัมมาทิฏฐิเกิดกเ็ท่ากบัองคม์รรคจะไดเ้ดินแลว้  เมื#อองคม์รรค
เดินไปถึงที#สุดของเขา  ผลมนักต็อ้งออกของเขานั#นเอง  เหตุนั�นนี#พระผูมี้พระภาคเจา้จึง
ตรัสต่อเหล่าสาวกวา่  สมยัท่านเป็นพระโพธิสัตว ์ ท่านไดพ้ิจารณาความแก่ความตาย  ทาํ
อย่างไรจะไม่แก่ไม่ตาย  อะไรเป็นเหตุให้เกิด  อะไรจะเป็นเหตุให้ไม่แก่ไม่ตาย  ท่านก็
พิจารณา  ความเกิดมาจากอะไร  นี#ท่านกพ็ิจารณา  ความแก่ความตายจะทาํอยา่งไรจะละ
มนัได้  ท่านก็พิจารณาความแก่มาจากชาติคือความเกิด  ความเกิดมาจากไหน  ก็เกิด
อุปาทานน่ะยดึมั#นขนัธ์ ๕ นั#นเองล่ะ  คือยดึมั#นขนัธ์ ๕ กต็อ้งไปเกิด  ถา้ไม่ยดึมั#นขนัธ์ ๕ 
ก็ไม่ต้องเกิด  ทีนี� ใครยึดมั#นในอะไรก็ไปเกิดตรงนั�นเองล่ะ   ถ้าเรายึดมั#นเรื# องสัตว์
เดรัจฉาน  รักสัตวม์ากๆ  อยูก่บัสัตวม์ากๆ  เวลาตายจิตมนัเห็นภาพสัตวต์รงนั�นมนักไ็ป
เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉานน่ะ  มนักแ็ค่นั�นน่ะ  มนัยดึอะไรมนักไ็ปเกิดตรงนั�นนั#นล่ะ  ทีนี�ถา้
เราระลึกถึงทานศีลภาวนาที#เราทาํอยู่  ทีนี� เวลาจิตจะดบัมนัก็ไปเป็นเทพเป็นพรหม   ถา้
อารมณ์สมาธิเกิดกไ็ปเป็นพรหม  ถา้ระลึกถึงบุญทานที#ทาํอยู ่ สมาธิไม่เกิด  กไ็ปเป็นเทพ  
กแ็ค่นั�นน่ะ  ถา้คนที#ฆ่าสัตวต์ดัชีวติจิตใจโหดร้าย  โทสะเกิดเวลาจิตจะดบักไ็ปนรก  กแ็ค่
นั�นน่ะ  พวกห่วงนั#นห่วงนี#เป็นเปรตขึ�นมากไ็ปเป็นเปรต  เท่านั�นน่ะ  มนัอยูต่รงนั�นน่ะที#
เราอุปาทาน  นี#ล่ะความเกิด  เกิดเพราะอะไร  เกิดเพราะอุปาทาน นี#ท่านรู้  เมื#อรู้แลว้ทาํ
อยา่งไรจะละมนั   ตอ้งพิจารณาขนัธ์ ๕  นี# รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี#ล่ะมนัคือ
อะไร เมื#อพิจารณาแลว้  จะเห็น ออ้ มนักแ็ค่เรื#องของธาตุ ๔ กบัธาตุรู้  ไม่ใช่เรื#องของเรา  
รูปกเ็ป็นธาตุทั�ง ๔  เวทนาสุขทุกขเ์ฉยๆนี�กม็าจากร่างกาย  เวลายุงกดัมนัก็เจ็บใช่ไหม  
เวลานั#งนานก็เจ็บ  เวลาป่วยมนัก็เจ็บ  เขาเรียกทุกขเวทนา  นั�นล่ะมนัเกิดมีเหตุมีปัจจยั  



จากร่างกายนี�   แลว้จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  เวลามนัเป็นไขม้นักทุ็กข ์ เวลากินยาเขา้ไป
ไขม้นัลดมนักห็ายทุกข ์  เป็นเรื#องของเหตุปัจจยัทั�งนั�นไม่ใช่เรื#องของเรา  เมื#อเห็นความ
จริงตรงนี� นี#  เขาก็ค่อยค่อยๆวางนะ  วางเวทนา  วางรูปดว้ยวางเวทนาดว้ย  วางเวทนา
ความรู้ชัดก็จะรู้ได้  ตัวรู้นั#นล่ะคือตัววิญญาณ  วิญญาณที#รู้ตามความเป็นจริงตรงนี�   
วิญญาณที#จะไปรู้ตามความไม่จริงตามอวิชชาก็ไม่มี  มันก็จะค่อยๆดับลง  นี#สัญญา
ความจาํไดก้บัความหมาย  มนัหมายใหรู้้นั#นรู้นี#  มนักห็มายไปตามความจริงน่ะ  ที#สอน
มนัอย่างนี�   มนัก็เลยเป็นสัญญาไปทางสัจจธรรม  นี#มนัไม่หมายไปทางโลภโกรธหลง  
เมื#อรู้ความจริงตรงนี� มนัก็ค่อยๆจางคลายอุปาทาน  ความคิดก็คิดไปเอาร้อยแสนลา้น  
หลบัไปฝันตื#นขึ�นมามนัก็ไม่ได ้ มนักรู้็อยู่ว่า  ความคิดมนัไม่ใช่จริง  เมื#อไม่จริงแลว้จะ
ตามมนัทาํไม  ก็ให้มนัไปซะก็จบ  ไม่เอามนัวางมนั  เมื#อจิตไดว้างขนัธ์ ๕  มนัก็ไม่มี
อะไรมาเกาะได ้ เมื#อไม่มีเกาะมนักไ็ม่เกิด  ถา้มนัยงัมีที#เกาะมนักมี็ที#เกิด  กแ็ค่นั�นน่ะ  นี#
พระพุทธเจา้จึงพิจารณาใหถ่้องแท ้ ใหพ้ิจารณา  เหตุนั�นนี#เราเป็นชาวพุทธมาเจอพุทธ
ศาสนาแลว้  เป็นบุญลาภอนัหนึ#ง  เป็นลาภอนัประเสริฐ  เพราะการไดเ้จอพุทธศาสนา
นั�นนี#เป็นสิ#งที#หาไดย้าก  การไดเ้กิดเป็นมนุษยก์เ็ป็นสิ#งที#หาไดย้าก  การอุบติัเกิดขึ�นของ
พระพุทธเจา้แต่ละพระองคก์ห็าไดย้าก  เหตุนั�นเมื#อเราไดเ้จอแลว้อยา่ประมาท  ใหน้าํศา
สนธรรมนั�นเขา้สู่ใจ  ใหพ้ิจารณาความจริงของกายของใจนี�   ใหเ้ห็นความจริง  เมื#อความ
จริงเขา้ไปกเ็หมือนแสงสวา่ง  เราไม่ไดล้บมืดนะ  แสงสว่างมนัที#มืดมนัหายไปเอง  อยา่ง
หนูลองดบัไฟดูสิ  พอเปิดปัLบแสงสว่างมนัขึ�นมามืดมนัหาย  ไม่ไดล้บมืด  แสงสว่างมนั
เกิดต่างหาก  เหตุนั�นเราจึงตอ้งสร้างสติปัญญา  ใหแ้สงสว่างเกิดขึ�นที#ดวงใจของเรา  เมื#อ
แสงสว่างเกิดขึ�นที#ดวงใจ  อวิชชาโมหะคือความมืดมนัก็หายไปเอง  ไม่ตอ้งไปลบมนั  
ไม่ตอ้งไปฆ่ามนั  ทาํแสงสว่างคือสัจจธรรม  คือความจริงให้เกิดในใจนั#นเอง  เมื#อเกิด
แลว้ความมืดบอดก็หายไปเอง  เมื#อมืดบอดมนัหายไป  มนัจะพาไปเกิดในภพภูมิตํ#าๆก็
ไม่มี  เพราะเหตุจิตนั�นมนัมีแต่แสงสวา่ง  มนักไ็ปแต่ที#สว่าง  มนัไม่ไปที#มืด  กเ็ท่านั�นน่ะ  
เหตุนั�นถา้เราเขา้ใจตรงนี�   อยา่หลงผิด  แมแ้ต่วนัคืนเดือนปี  เลิกดูซะมนัไม่มีประโยชน ์ 
มนัไม่มี  เพราะมนัไม่มีสมมติขึ�นมาว่าวนัจนัทร์วนัองัคารเวลานั�นเวลานี�   ก็รู้อยูแ่ลว้มนั
สมมติน่ะมนัของปลอม  ตั�งชื#อขึ�นมาเฉยๆ  แลว้ไปหลงอะไรกบัมนั  ตกฟากนั�น  ตกฟาก
นี�   กเ็ลยไม่รู้เรื#องกฎแห่งกรรม  ไอค้วามหลงงมงายตวันี� เลยบงัเรื#องกฎแห่งกรรม  เมื#อบงั
เรื#องกฎแห่งกรรม  ก็เลยทาํอะไรไม่ตรงตามกรรม  ก็เลยกรรมนี� ล่ะมนัเลยผลกัดนั  ไอ้



ความหลงนั#นล่ะ  มนัเลยผลกัดนัไปเกิดในภพภูมิที#ต ํ#าเขา้ไป  เหตุนั�นพระผูมี้พระภาคเจา้
ตรัสไว้  “คนที# เกิดเป็นมนุษย์  จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกน้อยนักนะ  ส่วนใหญ่ไป
อบายภูมิ”  เพราะมิไดท้าํทานศีลภาวนาไว ้  มิ ไดข้บคิดพิจารณากายใจตวัเอง  ไดอ้ตัภาพ
ความเป็นมนุษยไ์ดข้องยากแลว้กลบัไม่รักษา  เมื#อไม่รักษาไม่เจริญต่อเนื#อง  ตน้ทุนมนั
หมดน่ะ  ไม่สร้างต่อก็ตอ้งไปเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน  ไปเป็นเปรต  เป็นอสุรกาย  เป็นสัตว์
นรก  แลว้แต่กรรมนั�นผลกัดนั  พระองคต์รัสเอาไวว้่า  “มนุษยจ์ะเกิดกลบัขึ�นมา ไดก้ลบั
สภาพเป็นมนุษยน์ั�นนอ้ยนัก”  นี#ให้เราเขา้ใจเอาไว ้ เมื#อเขา้ใจแลว้  ให้พยายามพินิจ
พิจารณาฝึกฝนอบรมจิตใจตวัเองใหมี้สติ  ใหมี้สมาธิอยูที่#ใจเรา  จะเดิน  จะเหิน  จะคู ้ จะ
เหยยีด  จะอะไร  ใหจิ้ตมนัอยูด่ว้ยความเป็นกุศล  ใหอ้ยูด่ว้ยกุศล  ถา้รู้ว่ามนัเป็นอกุศลให้
ละซะ  ดูกลางอกเรานั#นน่ะ  ถา้มนัฟุ้งซ่านรําคาญทุกขย์ากลาํบากลาํบน  นั#นล่ะมนัเป็น
อกุศล  ละซะ  จะละวิธีไหน  ถา้ละไม่ไดก้็ง่ายที#สุด  ก็หายใจเขา้พุทโธ  พุทโธ  เอาสติ
เกาะกบัพุทโธกไ็ด ้ เกาะกบัลมหายใจเขา้ออกกไ็ด ้ ใหม้นัมีสติต่อเนื#องกนั  มีสมาธิตั�งมั#น  
เดี:ยวอนันี� มนัก็หายเอง  พอมนัมีปัญญามากกว่านั�นก็จบัมนัขึ�นมาวิจยั  มนัคิดไปเรื#อง
อะไร  ไปทุกขไ์ปอะไร  ฟุ้งซ่านไปอะไร  มนัใช่ของเราไหม  ไม่ใช่  แลว้กจูะโง่ไปอะไร
กบัมึงน่ะ  กเ็ท่านั�นน่ะมนักว็างเท่านั�นล่ะ  เท่านั�นล่ะหดัพินิจพิจารณาใหเ้ขา้ใจ  เหตุนั�นนี#
ถา้จิตมนัสวา่งไสวเบากายเบาใจ  เออ  จิตมนัเป็นกศุล  ใหเ้จริญต่อไปซะ  เหตุนั�นนี#ใหเ้รา
รู้จกั  ดูกลางอกเรานั#นน่ะ  ใหรู้้ว่ามนัเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล  ถา้เป็นกุศลใหเ้จริญซะ  ถา้
เป็นอกุศลกใ็หล้ะซะ  แค่นั�นน่ะ  นั�นก็เท่ากบัเราปฏิบติัธรรม  การปฏิบติัธรรมมิไดอ้ยู่ที#
อาสนะ  ไม่ไดอ้ยู่ทางจงกรม  ไม่ไดอ้ยู่วดั  ไม่ไดอ้ยู่บา้น  อยู่ที#กายใจเรา  เมื#อมีสติอยู่ที#
กายที#ใจเมื#อไร  เมื#อนั�นคือการปฏิบติัธรรม  ให้รู้เอาไวใ้ห้เขา้ใจให้ถูกตอ้ง  เราทาํอะไร
แมแ้ต่ขบัรถมีสติอยู่ระมดัระวงัอยู่  ก็เป็นการปฏิบติัธรรม  แมแ้ต่ขายของอยู่มีสติอยู่ก็
ปฏิบติัธรรม  แมแ้ต่ทาํงานอยู่มีสติระลึกรู้อยู่ก็ปฏิบติัธรรม  ถา้เขา้ใจการปฏิบติัธรรมมี
การเจริญสติ  เมื#อมีสติรอบคอบหมั#นประกอบแต่คุณงามความดี  ระมดัระวงั  สมาธิกจ็ะ
ตั�งมั#นมาเอง  เมื#อมีสมาธิตั�งมั#นแลว้  ใหรู้้สิ#งที#มนัเป็นกุศลและอกุศล  ใหรู้้สิ#งที#ควรเจริญ
ควรละ  ปัญญาก็จะค่อยๆแตกฉานออกมาเอง  เมื#อแตกฉาน  ความพน้ทุกข ์ ความที#จะ
ไปสู่ที#ต ํ#าก็จะไม่มี  ค่อยๆค่อยหายไปเอง  นั�นน่ะเหตุนั�นเราเป็นชาวพุทธได้เจอพุทธ
ศาสนาแลว้  ก็ขอให้หมั#นหาสติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม  หาทาน  หาศีล  หา
ภาวนา  เขา้สู่ใจของเรา  ใจกจ็ะไดรั้บการพึ#งพาจากสิ#งที#เราทาํ  คือกรรมนั�นเอง  การทาน



ศีลภาวนาเขาเรียกวา่เป็นกศุลกรรมนั�นเอง  ทา้ยสุดนี�กข็อยติุแต่เพียงเท่านี�   ขอใหเ้ราจดจาํ
ไปพินิจพิจารณา. 


