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 วนันี� เป็นวนัพระแรม ๘ คํ�า ตรงกบัวนัที� ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๒  ปกติวนัพระนี�
เป็นวนัที�ญาติโยมทั�งหลายมาประชุมกนั  เพื�อทาํวตัรสวดมนต ์  เพื�อเจริญพระกรรมฐาน
ฟังธรรม  เทพเทวดาเขากป็ระชุมกนัเช่นกนั  พระเกศแกว้จุฬามณี  เพื�อสักการะพระบรม
สารีริกธาตุเช่นกนั  วนัพระเป็นวนัที�ประชุมเพื�อฟังธรรม  เพื�อปรับปรุงความรู้ความเห็น
ใหต้รงต่อสัจจธรรมคือความจริง  พระผูมี้พระภาคเจา้ไดก้ล่าวไวว้า่ การสั�งสมบุญนาํสุข
มาให ้  การสั�งสมบุญนาํสุขมาให ้  เพราะอะไรจึงกล่าวเช่นนั8น  เพราะวา่มนุษยทุ์กรูปทุก
นาม  สัตวทุ์กรูปทุกนาม  จิตวญิญาณทุกดวงที�เกิดอยูใ่นวฏัสงสารนี8   ยอ่มอยูด่ว้ยกรรม  
อาศยักรรมเป็นแดนเกิด  ทาํกศุลกรรมกจ็ะไปเกิดเป็นเทพ  ทาํไดส้มาธิกไ็ปเกิดเป็น
พรหม  ทาํอกศุลกรรม  มีการฆ่าสัตว ์ลกัทรัพย ์ประพฤติผดิในกาม ดื�มนํ8าเมา พดูปด ทาํ
อนนัตริยกรรม ฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหนัต ์ ทาํสงฆใ์หส้ังฆเภท ทาํพระพทุธเจา้ใหห้อ้
พระโลหิต  กจ็ะไปสู่นรกอเวจี  เหตุนั8นการจะไปเกิดในภพภูมิใดกต็าม  ยอ่มอาศยักรรม  
คือการกระทาํที�เราไดท้าํเอาไว ้  เป็นเหตุเป็นปัจจยัใหไ้ปเกิด  จะขึ8นสูงลงตํ�า  กเ็พราะ
กรรมนั8นเป็นตวักาํหนด  เหตุนั8นพระองคจึ์งตรัสไวว้า่ กมัมุนา วตัตะตี โลโก สัตวโ์ลก
ยอ่มเป็นไปตามกรรม  กรรมจาํแนกสัตวใ์หห้ยาบและประณีต  แต่ละภพละภูมิ  จะ
ละเอียดหรือประณีต  ขึ8นกบักรรมเป็นตวัจาํแนก  กรรมนั8นมีอยู ่ ๓ อยา่งคือ กายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม  กายกรรมทาํดว้ยกาย  วจีกรรมทาํดว้ยคาํพดู  มโนกรรมทาํดว้ยจิต
คิดนึก  คาํวา่กรรมนี8 เป็นกลางๆ  การกระทาํนี8 เป็นกลางๆ  ถา้ทาํไปทางดีเขาเรียกวา่กรรม
ดี  เขาเรียกกุศลกรรม  กรรมไปทางไม่ดีเขาเรียกวา่อกศุลกรรม  กุศลกรรมนั8น  คาํวา่กศุล
กคื็อความฉลาดนั�นเอง  การจะทาํความดีไดต้อ้งประกอบดว้ยความฉลาด  ความแยบคาย  
ความเขา้ใจในเหตุปัจจยัในเรื�องสิ�งที�ตอ้งกระทาํนั8นๆ  คาํวา่อกศุลกคื็อความไม่ฉลาด  
ความไม่เขา้ใจในเหตุปัจจยัในเรื�องราวนั8นๆ  ความมืดบอดแห่งจิตนั�นเอง  หรืออวชิชา
นั�นเองที�ปกปิดปกคลุมจิตนั8นใหมื้ดบอด  ใหเ้ห็นผดิ ใหเ้ขา้ใจผดิ ใหคิ้ดผดิ พดูผดิ ทาํผดิ 
จึงผดิไปตลอด  ความไม่ฉลาดความไม่เขา้ใจต่อสิ�งทั8งหลายตามความเป็นจริงนั�นเอง  ก็
จึงเรียกวา่อกุศลกรรม  ผลแห่งกรรมคือการกระทาํ  อกศุลกรรมเขากเ็รียกวา่อกศุลวิบาก  



คาํวา่วบิากคือผลอกศุล  ผลของการทาํอกุศลนั�นเอง  เรียกวา่อกุศลวบิาก  คือผลแห่ง
กรรมนั�นเอง  ถา้พดูภาษาเราง่ายๆ  ผลแห่งกรรมนั8นจะจาํแนกใหเ้ราไปสู่ภพภูมิที�ดีหรือ
เลว  กขึ็8นกบักรรมที�เรากระทาํเป็นกุศลหรืออกุศลนั�นเอง  เหตุนั8นพระผูมี้พระภาคเจา้จึง
สอนไวว้า่ มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา  ธรรมทั8งหลายมีใจถึงก่อนมีใจ
เป็นประธาน  สาํเร็จแลว้ดว้ยใจ  การจะทาํกรรมอะไรกต็าม  ใจนั8นล่ะเป็นประธานใจนั8น
ถึงก่อน  คือมโนกรรมนั�นเอง  เมื�อมโนกรรมออกมาจึงมีกายกรรมวจีกรรมออก  ผลแห่ง
การกระทาํกรรมนั8น  ถา้ไปทางดีกไ็ปสู่สุคติ  ถา้ไปทางไม่ดีกไ็ปสู่ทุคตินั�นเอง  เหตุนั8น
ใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง  ใหท้าํความเห็นใหถู้กตอ้ง  ใหเ้คารพในกรรม  เขาเรียกสุจริตกรรม  
การคิดกคิ็ดดว้ยความสุจริต  คิดดว้ยความเมตตาไม่เบียดเบียนซึ�งกนัและกนั  การคิดกคิ็ด
ไปเพื�อประโยชน ์  มิใช่คิดไปเพื�อโทษเพื�อทาํร้ายทาํลายกนั  การพดูกพ็ูดไปเพื�อเกิด
ประโยชน ์ พดูใหเ้กิดเพื�อความสมานฉนัท ์ เพื�อใชป้ระโยชน ์ การกระทาํกท็าํไปเพื�อเกิด
ประโยชนไ์ม่ทาํใหเ้กิดโทษ  ทาํดว้ยความเมตตากรุณา  ความเอื8ออารีต่อกนั  ความมุ่งต่อ
ประโยชนซึ์�งกนัและกนั  นั8นเป็นกุศลกรรมนั�นเอง  ถา้ตรงกนัขา้มกเ็ป็นอกุศลกรรม  เหตุ
นั8นพระผูมี้พระภาคเจา้ไดบ้ญัญติัไว ้  คือมรรคองค ์ ๘ เป็นทางเดินนั�นเอง  ทางเดินให้
ไปสู่กศุลกรรมนั�นเอง  มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ  ความเห็นที�ถูกตอ้งเป็นแม่เป็น
ตวันาํ  เมื�อมีความเห็นที�ถูกตอ้ง  กมี็สัมมาสังกปัปะความดาํริที�ถูกตอ้ง  เมื�อมีความดาํริ
ความคิดที�ถูกตอ้งกย็อ่มพดูถูกตอ้ง  มีการงานที�ถูกตอ้ง  มีอาชีพที�ถูกตอ้ง  เมื�อกายกรรม
ถูกตอ้ง  วจีกรรมถูกตอ้ง  มโนกรรมนั8นถูกตอ้ง  จึงเรียกวา่สุจริต ๓ นั�นเอง  การถูกตอ้ง
ทั8ง ๓ ส่วนนั8น  จึงทาํใหค้วามเพียรนั8นถูกตอ้ง  ความระลึกถูกตอ้ง  ความตั8งมั�นถูกตอ้ง  
เป็นสัมมาสมาธินั�นเอง  ความถูกตอ้งเมื�อสัมมาสมาธิเกิด  ยอ่มเป็นเหตุใหเ้กิดปัญญา  
เกิดการรู้เห็นความจริงของสิ�งนั8นๆ  โดยเฉพาะเรื�องของกายใจเรานี8   เหตุนั8นอนันี8พดูให้
เขา้ใจเรื�องของกรรม  ใหศึ้กษาใหพ้ินิจพิจารณา  ใชส้ติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะ  
อะไรคือความถูกตอ้ง  อะไรเป็นกุศลกรรม  อะไรเป็นอกุศลกรรม  ใหรู้้ใหเ้ห็นใหเ้ขา้ใจ  
ใหป้ระพฤติกศุลกรรม  ละอกศุลกรรม  จึงตรงกบัพุทธพจนที์�กล่าวไว ้  เป็นโอวาทปาฏิ
โมกข ์  เป็นหลกัในพระพุทธศาสนา  ซึ�งพระพุทธเจา้ในอดีต  และพระพุทธเจา้สมณโค
ดมเรานี8 ที�ปัจจุบนั  และพระพุทธเจา้ที�จะมาตรัสรู้ในอนาคตกจ็ะตรัสสิ�งเดียวกนั  คือ ๑.
การละบาปทั8งปวง  ๒.เจริญกุศลใหถึ้งพร้อม  ๓.ทาํจิตใหบ้ริสุทธิD ปราศจากโลภโกรธ
หลงนั�นเอง  การเขา้ใจถูกตอ้ง  ทาํสิ�งที�ถูกตอ้งเป็นเหตุใหปั้ญญาเกิด  เป็นเหตุใหสู่้ถึง



ความบริสุทธิD   ปราศจากโลภโกรธหลงนั�นเอง  นี�เป็นเหตุใหว้ชิชาเกิดนั�นเอง  เหตุนั8นให้
ศึกษา  พินิจพิจารณาใชส้ติ  ใชปั้ญญาพิจารณา  ไม่วา่จะพดู  ไม่วา่จะกระทาํ  ไม่วา่จะคิด  
เป็นไปเพื�อความถูกตอ้ง  เป็นไปเพื�อความไม่เบียดเบียนหรือไม่  เป็นไปเพื�อความสุข
หรือเป็นไปเพื�อความทุกข ์  ใหพ้ินิจพิจารณาใหเ้ห็นแจง้  เมื�อเห็นแจง้แลว้กใ็หป้ระพฤติ
ปฏิบติัไปตามนั8น  สิ�งใดผดิพลาดขึ8นกใ็หแ้กไ้ข  ใหล้ะ  ใหว้าง  มนัผดิไปแลว้กแ็ลว้ไป  
ระลึกไดก้ท็าํสิ�งที�เป็นประโยชน ์ ณ ปัจจุบนัเรื�อยไปนั�นเอง  ใหศึ้กษาเรื�องกฎแห่งกรรม
ใหช้ดัแจง้  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้า่ คุณสมบติัของพระโสดาบนั  ๑.เคารพใน
พระพุทธ  ๒.เคารพในพระธรรม  ๓.เคารพในพระสงฆ ์  ๔.เชื�อกรรมเชื�อผลแห่งกรรม
แน่นแฟ้น  ๕.ไม่ทาํบุญนอกข่ายพระพุทธศาสนา  ไม่เปลี�ยนศาสนา  เพราะอะไรจึงกล่าว
เช่นนั8น  เพราะท่านไดศึ้กษาเดินตามมรรคองค ์๘  ศึกษากายใจของท่านนั8นไดเ้ห็นความ
จริงของกายใจแลว้  ไดบ้รรลุธรรมพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล  ท่านจึงเป็นพระ
โสดาบนั  เมื�อท่านเป็นพระโสดาบนั  ธรรมที�ท่านไดน้าํไปประพฤติปฏิบติันี8มาจากใคร  
มาจากองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้  เหตุนั8นพระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงมีจริง  จึงเชื�อมั�น  พระ
ธรรมมีจริงไหม  ถา้พระธรรมไม่มีจริง  แลว้การบรรลุธรรมที�รู้ที�เห็นอยูใ่นสัจจธรรมตรง
นั8นทาํไมเกิดขึ8นได ้  เมื�อเกิดขึ8นไดน้ั8นคือพระธรรมมีจริง  จึงเชื�อมั�นเคารพในพระธรรม  
พระอริยสงฆมี์จริงไหม  ถา้พระอริยสงฆไ์ม่มีจริง  ผูที้�บรรลุธรรมอยูน่ั8นทาํไมมีการ
บรรลุขึ8นมาไดนี้�  นั8นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆจึ์งเชื�อมั�นแน่นแฟ้น  เป็นอจลศรัทธา  
ไม่มีหวั�นไหวไม่มีคลอนแคลน  เพราะไดเ้ห็นความจริงคือสัจจธรรมในกายใจของท่าน
แลว้  ท่านเชื�อกรรมเชื�อผลแห่งกรรม  เพราะสิ�งที�ท่านทาํไปทั8งหมดเป็นกุศลกรรม  ได้
ใหผ้ลออกมาใหเ้ห็นประจกัษแ์ก่ใจของท่าน  ท่านจึงเชื�อมั�นในกฎแห่งกรรม  ไม่เชื�อ
มงคลตื�นข่าว  ไม่เชื�อความประพฤติที�ทาํตามกนัมา  เหมือนสมยัพุทธกาล  ไดมี้การฆ่า
สัตวบู์ชายญั  พระผูมี้พระภาคเจา้กต็รัสไวว้า่  เป็นการเบียดเบียนเป็นความไม่ถูกตอ้ง  ซึ�ง
คนในสมยันั8นกพ็ากนัทาํอยูต่ลอด  พระองคก์ต็รัสไวว้า่ไม่ถูกตอ้ง  เพราะเป็นการไป
เบียดเบียน  กรรมที�ฆ่าสัตวน์ั8นจะทาํใหเ้ราไปเกิดในอบายภูมิ  คือเปรต อสุรกาย สัตว์
เดรัจฉาน สัตวน์รก  ไม่ควรทาํเป็นกรรมที�เป็นอกุศล  แต่คนในยคุนั8นเชื�อวา่เป็นสิ�งที�
ถูกตอ้งสิ�งที�ดีกท็าํตามตามกนัมา  เหตุนั8นผูที้�บรรลุพระโสดาบนัแลว้ท่านไม่ทาํ  เพราะ
ท่านเชื�อมั�นในกรรม  ท่านเห็นแจง้ในจิตของท่านแลว้จึงไม่ทาํ  อนันี8ยกตวัอยา่งใหฟั้ง  
เหตุนั8นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงสอนชาวกาลามะคือกาลามสูตรนั�นเอง  อยา่พึ�งเชื�อเพราะ



เชื�อตามกนัมา  อยา่พึ�งเชื�อเพราะทาํตามกนัมา  อยา่พึ�งเชื�อเพราะเป็นข่าวเล่าลือกนัมา  
อยา่พึ�งเชื�อเพราะผูพ้ดูน่าเชื�อถือ  อยา่พึ�งเชื�อเพราะการคาดคะเน  อยา่พึ�งเชื�อเพราะคิดเดา
เอา  อยา่พึ�งเชื�อเพราะผูพ้ดูเป็นครูของเรา  อยา่พึ�งเชื�อเพราะเขา้ไดก้บัความเห็นของเรา  
เพราะความเห็นของเราอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐินั�นเอง  เมื�อเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเชื�อไป  กจ็ะ
ไปสร้างกรรมที�เป็นอกุศล  เมื�อสร้างกรรมที�เป็นอกุศล  ผลแห่งกรรมนั8นยอ่มตามมา  ดุจ
รอยเกวยีนตามลอ้เกวยีน  นี�ตามเหมือนเงาตามตวั  ไม่มีทางจะหนีพน้ได ้  ไม่วา่กรรมดี
หรือกรรมชั�ว  แมแ้ต่พระผูมี้พระภาคเจา้กย็งัตอ้งใชว้บิากกรรมเป็นครั8 งสุดทา้ย  กระหาย
นํ8าจะฉนันํ8ากไ็ม่ไดฉ้นั  ตอ้งชะลอไปอีก  เพราะสมยัเป็นพระโพธิสัตว ์ เป็นพ่อคา้เกวยีน  
ววัจะกินนํ8ากไ็ม่ใหกิ้นเพราะมนัขุ่น  จะใหกิ้นทีหลงั  ดว้ยผลแห่งกรรมนั8น  เมื�อพระองค์
กระหายนํ8ากไ็ม่ไดฉ้นันํ8า  นํ8าขุ่น  เกวยีน ๕๐๐ เล่มเกวยีนผา่นแม่นํ8าไป  พระอานนท์
ไดม้าทูลพระผูมี้พระภาคเจา้  พระองคจึ์งระลึกไปสู่อดีตชาติ  จึงเห็นวา่เป็นกรรมที�
พระองคไ์ดก้ระทาํไว ้  จึงบอกอานนท ์  ขุ่นตถาคตกจ็ะฉนั  ท่านยอมใชก้รรม  เมื�อท่าน
ยอมใชก้รรมแลว้  กรรมนั8นจึงหมด  พระอานนทจึ์งไปตกันํ8า  นํ8ากลบัใสขึ8นมา  เหตุนั8น
ทุกผูทุ้กคนทุกสัตวทุ์กภพทุกภูมิยอ่มหนีกรรมไม่พน้  ยอ่มไปตามกรรม  เหตุนั8นใหเ้จริญ
กศุลกรรม  ละอกศุลกรรม  ทีนี8อนันี8 เป็นเบื8องตน้แลว้กไ็ปสู่เบื8องทา้ย  นี8ถา้กรรมที�
ละเอียดเขา้ไป  กต็อ้งเขา้มาทาํเจริญศีลสมาธิปัญญา  ศีลกโ็ดยที�ท่านบญัญติัไวศี้ล ๕ ศีล 
๘  กแ็ลว้แต่ผูที้�จะมีศรัทธาปฏิบติัไดแ้ค่ไหน  แต่ศีลอริยกนัตศีลคือความปกติ  จิตท่าน
ปกติ  มีสติมีปัญญาจึงรู้เหตุรู้ผล  สิ�งใดควรทาํ  สิ�งใดไม่ควรทาํ  สมาธิตั8งมั�น  ใหฝึ้กจะ
เดินจะคูจ้ะเหยยีดจะนั�งจะยนืจะนอน  ใหมี้สติระลึกรู้อยูที่�กาย  จะคิดนึกplan(วางแผน)
งานทาํอะไรกต็าม  ใหมี้สติรอบคอบอยูน่ั8น  เมื�อมีสติรอบคอบอยูอ่ยา่งนั8น  กจ็ะมีความ
ตั8งมั�นเป็นสมาธิอยูใ่นนั8น  เมื�อมีสมาธิอยูใ่นนั8นกจ็ะเห็นวา่สิ�งที�เราคิดเราพดูเรากระทาํ
นั8น  ถูกตอ้งหรือมิถูกตอ้ง  การเห็นที�วา่ถูกตอ้งหรือมิถูกตอ้ง  เป็นไปตามสัจจธรรมคือ
ความจริงหรือไม่นั�นเอง  เมื�อสิ�งใดเป็นไปตามความจริงหรือสัจจธรรม  นั8นล่ะท่านกจ็ะ
รู้คุณรู้โทษของสิ�งนั8น  เมื�อเห็นคุณเห็นโทษสิ�งที�เป็นโทษกล็ะ  สิ�งที�เป็นคุณกท็าํ  อาศยั
ทาํปฏิบติัไป  ปัญญานั8นน่ะจึงเกิดดว้ยสมาธิเป็นฐานเป็นบาทนั�นเอง  จึงทาํกรรมที�เป็น
กศุล  ละกรรมที�เป็นอกุศล  เหตุนั8นถา้ไม่มีสติ  ไม่มีสมาธิ  ไม่มีปัญญา  กย็อ่มไม่รู้วา่สิ�งที�
เราคิดเราพดูเรากระทาํ  ถูกตอ้งหรือมิถูกตอ้ง  เป็นกศุลหรือเป็นอกศุล  เมื�อไม่รู้กป็ฏิบติั
ผดิพลาดไป  เมื�อปฏิบติัผดิพลาดไปกต็อ้งใชก้รรมนั8น  เมื�อกรรมนั8นถึงวาระใหผ้ลกต็อ้ง



ใชว้บิากกรรมนั8น  ทุกขร้์อนไป  เหตุนั8นเมื�อเราไดย้นิไดฟั้งแลว้อยา่ประมาท  ใหพ้ยายาม
ฝึกสติฝึกสมาธิ  จะอยูเ่ฉยๆกดู็ลมหายใจเขา้ใหรู้้ลมหายใจเขา้  ลมหายใจเขา้สั8นกใ็หรู้้  
ลมหายใจเขา้ยาวกใ็หรู้้  ลมหายใจออกสั8นกใ็หรู้้  ลมหายใจออกยาวกรู้็  ใหท้าํความรู้สึก
รู้ตวัต่อลมหายใจเขา้ออก  ไม่ตอ้งบงัคบัลม  ปล่อยเป็นธรรมชาติ  ใหรู้้ลมเขา้ลมออก  
สงบกใ็หรู้้  ไม่สงบกใ็หรู้้  สงบกใ็หรู้้  ไม่สงบกใ็หรู้้  ทาํความรู้สึกรู้ตวั  สงบกไ็ม่ยนิดี  
ไม่สงบกไ็ม่ยนิร้าย  ฝึกสติไปเรื�อยๆ  พยายามฝึกสติจนกวา่จะพอแก่กาล  เมื�อออกจาก
สมาธิจะลุกกใ็หเ้อาสติตามรู้ตวัการลุก  การเดินกใ็หร้ะลึกรู้การเดิน  การทาํอะไรกิจการ
อะไรกใ็หรู้้ไป  เมื�อสติละเอียดเขา้กจ็ะเขา้มารู้ในจิตของเรานั�นเอง  เมื�อรู้ในจิตของเรา  ก็
จะรู้วา่มนัคิดไปถูกหรือผิด  เมื�อสิ�งที�ผดิกไ็ม่ทาํ  สิ�งที�ถูกกท็าํ  ถา้ละเอียดเขา้ไปอีกกเ็ห็น
แมแ้ต่ความคิดเกิดขึ8นแลว้กด็บัไป  เกิดขึ8นแลว้กด็บัไป  จะสาํคญัความคิดนั8นเป็นของเรา  
เป็นเรา  เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  นี�กจ็ะรู้วา่ความคิดนั8นน่ะเกิดเพราะอะไร  ดบัไป
เพราะอะไร  เมื�อเขา้ใจความคิดตรงนั8นแมแ้ต่ผูรู้้นั8น  ผูรู้้นั8นเกิด  เมื�อความรู้นั8นเกิดขึ8น
แลว้กด็บัไป  ตามกนัไปตลอด  ถา้มาดูเรื�องรูปกายตวัเอง  กเ็ห็นวา่ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้ง
ตาย  ขยบัเขยื8อนเกิดดบัอยูต่ลอดเวลา  แลว้มีอะไรเป็นของเรา  เมื�อไม่มีอะไรเป็นของเรา  
กป็ล่อยวางสิ�งเหล่านั8น  จิตใจกจ็ะค่อยวา่งค่อยอิสระขึ8นน่ะ  จึงจะพบความสุขที�แทจ้ริง  
อนันี8 นี�แลว้แต่ผูใ้ดตอ้งการปรารถนาเช่นไร  อนันี8พดูใหฟั้งใหเ้ขา้ใจ  เหตุนั8นพระผูมี้พระ
ภาคเจา้จึงตรัสไว ้  สั�งสมบุญนาํสุขมาให ้  เมื�อเราทาํกศุลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหเ้รา
พบความสุขในปัจจุบนั  และพบความสุขในเบื8องหนา้ในสัมปรายภพ  การแสดงธรรมก็
พอสมควรแก่เวลา  กข็อยติุแต่เพียงเท่านี8   ยะถา  วาริวะหาฯ. 


