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 วนันี� เป็นวนัที� ๓๑ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒  โดยสมมติเป็นวนัสิ#นปี 
๒๕๕๒  เมื�อมีสมมติวา่วนัสิ#นปี  กต็อ้งมีวนัปีใหม่  พรุ่งนี#กจ็ะสมมติวา่เป็นวนัที� ๑ 
มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๓  อนันี#โดยสมมติ  แต่โดยปรมตัถแ์ลว้มีแค่กลางวนักบั
กลางคืน  ตอนนี#กลางคืนกาํลงัตั#งอยู ่  กลางวนัไดด้บัไปแลว้  พรุ่งนี#กลางวนักจ็ะเกิดขึ#น
กลางคืนกจ็ะดบั  แลว้กลางวนัจะดบักลางคืนเกิด  หมุนเวยีนอยูอ่ยา่งนี#   เขาเรียกวา่
อนิจจงัคือความไม่เที�ยง  วนัคืนนี#แสดงสัจจธรรมใหเ้ราเห็นอยูต่ลอดเวลา  ว่าวนัหนึ�งคืน
หนึ�ง  วนัหนึ�งคืนหนึ�งหมุนเวยีนอยูอ่ยา่งนี# เป็นไปตามเหตุปัจจยั  เราจะสมมติเรียกวา่  
โลกหมุนรอบดวงอาทิตยร์อบตวัเองกแ็ลว้แต่  อนันั#นเป็นเรื�องของเหตุปัจจยั  ทาํใหเ้กิด
กลางวนักบักลางคืน  หมุนเวยีนอยูน่ั�นคือความเป็นอนิจจงั  ความทนอยูไ่ม่ไดน้ั#นเรียกวา่
ทุกขงั  การเปลี�ยนแปลงไปตามเหตุปัจจยันั#นเรียกวา่อนตัตา  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  
ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ธรรมชาติเขาเป็นเช่นนั#น  เกิดขึ#นแลว้กด็บัไป  ตามเหตุตามปัจจยัที�
ทาํใหเ้กิดขึ#น  อนันี# เป็นกฎธรรมชาติ  เหตุนั#นมนุษยเ์ราเมื�อเกิดขึ#นมาแลว้  ไม่ไดเ้กิด
ขึ#นมาแค่นั#น  กย็งัมาเรียนรู้สมมติ  เพื�อนาํมาใชง้าน  จึงสมมติขึ#นวา่วนันี# เป็นวนัที� ๓๐  
สมมติวา่เดือนธนัวาคม  สมมติปี ๒๕๕๒  อนันี# โดยสมมติ  สมมตินี#ไวใ้ชง้าน  เพื�อ
กิจการงานทั#งหลาย  ถา้ไม่มีสมมติกไ็ม่สามารถที�จะนดัหมาย  หรือที�จะนดักาํหนด  การ
งานนั#นกเ็ลยไม่สัมฤทธิ7 ผล  เหตุนั#นถา้เราพิจารณาใหถ่้องแทแ้ลว้  สมมติที�สร้างขึ#นมาใน
โลกนี# นี�  สร้างขึ#นมาเพื�อใชป้ระโยชน ์  เพื�อมาใชป้ระโยชนใ์นโลกนี#   ใหมี้การทาํกิจการ
งานกิจกรรมทั#งหลายเป็นไปดว้ยความราบรื�น  ดว้ยความเหมาะสม  ดว้ยความไม่มี
ปัญหา  แต่เมื�ออยูก่บัสมมติแลว้  เราไม่เขา้ใจวา่สมมตินั#นน่ะสร้างขึ#นเพื�อประโยชน ์ เพื�อ
ใชง้าน  เรากบัไปหลงในสมมตินั#น  เมื�อหลงวา่  ยงัมีวนัจนัทร์วนัองัคารวนัพุธวนัพฤหสั
วนัศุกร์วนัเสาร์วนัอาทิตย ์ กห็ลงวา่มีวนัมีเวลามีเดือนมีปี  เมื�อมีเดือนมีปีมีวนัมีเวลากเ็ลย
มีการผกูดวงดูดวง  กเ็ลยคิดวา่คนเราเป็นไปตามดวง  ตามวนัตามเวลา  ตรงนี#กเ็ลยทาํให้
หลง  แทจ้ริงวนัคืน  วนัจนัทร์วนัองัคารวนัพุธ  กมี็แค่วนัหนึ�งกบัคืนหนึ�ง  วนัหนึ�งคืน
หนึ�งกไ็ม่เที�ยงอีก  หมุนเวยีนไปแลว้ผา่นไปแลว้ดบัไปแลว้  เมื�อไม่เที�ยงดบัไปแลว้  เรา



ยงัเอามาผกูพนัอยูใ่นจิต  วา่เราเกิดวนันั#นเดือนนั#นปีนั#น  ตกฟากเท่านั#น  ดวงเป็นอยา่ง
นั#นดวงเป็นอยา่งนี#   สิ�งเหล่านี# เลยบดบงั  บดบงัสัจจธรรมความจริงเรื�องของกรรม  พระผู ้
มีพระภาคเจา้ตรัสไวว้า่  เรามีกรรมเป็นกาํเนิด  มีกรรมเป็นผูติ้ดตาม  มีกรรมเป็นที�พึ�ง
อาศยั  มีกรรมเป็นเผา่พนัธุ์  จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชั�วจะตอ้งไดรั้บผลแห่งกรรมนั#น  
การที�เราจะไดรั้บผลของสิ�งใด  ขึ#นกบักรรมที�เรากระทาํ  กรรมนั#นมีอยู ่  คาํวา่กรรมคือ
การกระทาํ  การกระทาํนั#นกระทาํดว้ย ๓ คือ  กายกรรมกระทาํดว้ยกาย  วจีกรรมกระทาํ
ดว้ยคาํพดู  มโนกรรมกระทาํดว้ยความรู้สึกคิดนึก  คาํวา่กรรมเป็นคาํกลางๆ  เมื�อทาํไป
ทางดีเรียกวา่กรรมดี  ทาํดีเขาเรียกกศุลกรรม  คาํวา่กศุลกรรมคือความฉลาดนั�นเอง  
ฉลาดในการทาํกรรมที�เกิดประโยชน ์  อกศุลกรรมคือความไม่ฉลาดนั�นเอง  ไม่ฉลาดใน
การทาํกรรมที�เป็นประโยชน ์  จึงไปทาํกรรมที�เป็นโทษเลยเรียกวา่บาป  อกศุลนั�นเอง  
กายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรมคือความคิด  มโนกรรมความคิดนี#มาจากความเห็น  
ความเห็นมาจากการเรียนรู้ตั#งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั  ถา้ยอ้นออกไปอีกกต็ั#งแต่อดีตไม่รู้กี�
ภพกี�ชาติ  ก่อเกิดเป็นอุปนิสัย  เป็นนิสัยใจคอที�จะกระทาํแบบอยา่งนั#น  เมื�อก่อเกิดเป็น
เช่นนั#นแลว้  กย็งัยดึมั�นถือมั�นวา่นี# นี�คือลกัษณะคือตวัตนของเรา  แทจ้ริงการกระทาํทุก
อยา่งเหมือนกลางวนักลางคืน  ทาํแลว้ดบัไป  เกิดขึ#นแลว้ดบัไป  เหตุนั#นพระผูมี้พระภาค
เจา้จึงตรัสไวว้า่  รูปังอนิจจงั  รูปไม่เที�ยง  รูปังอนตัตา  รูปไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่
ตวัตนของเรา  เวทนาความรู้สึกสุขทุกขเ์ฉยๆไม่เที�ยง  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่
ตวัตนของเรา  เป็นไปตามเหตุ  เป็นไปตามปัจจยัของรูป  เมื�อเจบ็ป่วยกเ็ป็นทุกขเวทนา  
เมื�อธาตุสมดุลสุขสบายกเ็ป็นสุขเวทนา  เหตุนั#นเวทนากมี็เหตุมีปัจจยั  รูปกมี็เหตุมีปัจจยั  
มีพ่อแม่เป็นแดนเกิด  มีวญิญาณปฏิสนธิดว้ยอาํนาจของกรรมและอวชิชา  จึงเกิดขึ#น  มี
อาหารคาวหวานหล่อเลี#ยงจึงโตขึ#น  เหตุนั#นสิ�งใดมีเหตุมีปัจจยัใหเ้กิด  สิ�งเหล่านั#นไม่ใช่
ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  เป็นอนตัตานั�นเอง  สัญญาความจาํความหมาย  
จาํไดห้มายรู้กเ็ป็นนามธรรมอนัหนึ�ง  ที�เกิดมาตามมากมี็ความรู้เกิดขึ#นจึงมีความหมาย
ความจาํ  เมื�อจาํกบัหมายเกิดขึ#น  กส็าํคญัวา่ความจาํความหมายนั#นเป็นของเรา  เป็นเรา  
เป็นตวัตนของเรา  มนักมี็เหตุมีปัจจยั  ถา้ไม่รู้มนักจ็าํไม่ได ้ ถา้ไม่รู้สิ�งใดกจ็าํสิ�งนั#นไม่ได ้ 
เพราะมนัไม่เคยรู้  สังขารความคิดนึกปรุงแต่งกเ็กิดจากการรู้การเรียนรู้นั�นเอง  เมื�อรู้ก็
เรียนรู้ศึกษามาเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเกิดขึ#น  กคิ็ดไปตามความรู้ความเห็น  สิ�งเหล่านี#ก็
เป็นเหตุเป็นปัจจยัตามกนัมา  กไ็ม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ความคิดคิด



ไปแลว้กด็บัไป  คิดไปแลว้กด็บัไป  คิดไปแลว้กด็บัไป  คิดดีกด็บั  คิดไม่ดีกด็บั  แลว้
ความคิดดีความคิดไม่ดีจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  เขาเรียกสังขาราอนิจจา  สังขารา
อนตัตา  เหตุนั#นใครยงัยดึมั�นถือมั�นในความรู้ความเห็นของตวัเองมาก  คนนั#นกห็ลง
ความคิดมาก  กเ็ห็นวา่ความคิดนั#นล่ะเป็นอตัตา  จึงเรียกวา่สังขารูปาทานกัขนัโธ  สังขาร
เป็นอุปาทานขนัธ์นั�นเอง  ความรู้กเ็ช่นกนั  เมื�อมีตามีหูมีจมูกมีลิ#นมีกายมีใจ  มีการสัมผสั
รูปทางตา เสียงทางหู กลิ�นทางจมูก รสทางลิ#น เยน็ร้อนอ่อนแขง็โผฏฐพัพะสัมผสัทาง
กาย แมแ้ต่ธรรมารมณ์ความคิดนึกความจาํเวทนาสัมผสัทางใจ  กย็อ่มมีความรู้ทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางลิ#น ทางกาย ทางใจเกิดขึ#น  ความรู้เหล่านี#กมี็เหตุ  มีอายตนะภายนอก
คือรูปรสกลิ�นเสียงสัมผสัธรรมารมณ์  มีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ#นกายใจ  เมื�อ
สัมผสักนัเกิดขึ#นกมี็วญิญาณความรู้เกิดขึ#น  สิ�งใดมีเหตุมีปัจจยัเกิดขึ#น  สิ�งนั#นกไ็ม่ใช่ของ
เราอีก  เมื�อไม่ใช่ของเรา  แลว้เราสมควรหรือจะไปกล่าวตู่วา่ความรู้เหล่านี# เป็นของเรา 
เป็นเรา เป็นตวัตนของเรา  นี�ใหพ้ิจารณาใหถ่้องแท ้  ใหช้ดัแจง้  ใหเ้ห็นประจกัษแ์ก่ใจ  
เหตุนั#นสมมติสร้างขึ#นมาเพื�อใชง้าน  ถา้ไม่รู้จกัใชง้านไปหลงเพราะอะไร  เพราะคน
ส่วนใหญ่ปรารถนาความสุขไม่อยากไดค้วามทุกข ์  ปรารถนาสิ�งที�ดี  ปรารถนาอยากรํ�า
อยากรวย  ปรารถนาไม่อยากตาย  กเ็ลยแสวงหาทางที�จะไม่เกิดสิ�งเหล่านี#   แสวงหาก็
เรียนรู้สมมติ  เรียนรู้สมมติกเ็ลยมีการหลงไปในสมมตินั#น  สาํคญัวา่วนัจนัทร์วนัองัคาร
วนัพุธวนัพฤหสัวนัศุกร์วนัเสาร์มีอยูจ่ริง  กเ็ลยมีหมอดูผกูดวง  พอมีหมอดูผกูดวงขึ#นมา  
กเ็ลยเชื�อไปอยา่งนั#น  ไปตามทายทกั  กเ็ลยไม่เชื�อกฎแห่งกรรมนั�นเอง  ไม่เชื�อวา่เราทาํดี
ไดดี้ทาํชั�วไดช้ั�ว  จึงหลงเขา้ไปสู่สิ�งเหล่านี#   เหตุนั#นสมมติทั#งหลายเพื�อใชง้าน  ใหเ้ขา้ใจ
ใหถู้กตอ้ง  สมมติใหใ้ชง้านไม่ใช่ทาํใหเ้กิดโทษ  เหมือนปีส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  
เมื�อมีการสิ#นปีเกิดขึ#น  มีปีใหม่เกิดขึ#น  กเ็ลยเป็นปีเป็นวนัสาํคญัวนัหยดุ  กเ็ลยมี
การละเล่นการเที�ยวการอะไรต่างๆสารพดั  ผลตามมากเ็ลยเกิดความทุกข ์  กินเหลา้เมายา  
เพราะอะไร  เพราะไปหลงวนัหนึ�งคืนหนึ�ง  หลงวา่วนัส่งทา้ยปีเก่า  หลงวา่วนัตอ้นรับปี
ใหม่  จริงๆวนัส่งทา้ยปีเก่า  วนัตอ้นรับปีใหม่  กแ็ค่กลางวนักบักลางคืนตลอด  เมื�อมีแค่
นี#แลว้จะไปหลงอะไร  กเ็ลยเป็นปกติ  เหตุนั#นพระเรากเ็ลยเป็นปกติ จะวนัไหนกต็ามก็
ทาํเป็นปกติ  ไปบิณฑบาตเป็นวตัร  มากฉ็นัเป็นปกติ  ทาํมนัปกติ  วนัไหนกแ็ค่วนัหนึ�ง
กบัคืนหนึ�งเท่านั#น  ทาํเป็นปกติ  ส่วนสมมติกไ็วแ้ค่นดัหมาย  มานิมนตว์นัไหน  กรู้็ไว ้
ออ้ วนันี#วนัจนัทร์วนัที�เท่าไหร่  ใหรู้้ไวเ้พื�อนดัหมายแค่นั#น  ไม่ไดไ้ปสาํคญัมั�นหมายกบั



สิ�งเหล่านี#   กเ็ลยสมมตินั#นไวใ้ชง้าน  สมมติเลยไวใ้ชง้าน  เหตุนั#นการทั#งหลาย  ทีนี#กรรม
มนัเกิดจากอะไร  เจตนาหงั ภิกขเว กมัมงั วทามิ  ภิกษุทั#งหลายตวัเจตนาเป็นตวักรรม  
เพราะกายกรรมวจีกรรมนั#นมาจากมโนกรรมคือความคิด  การจะทาํกรรมไปทางกศุล
หรือไม่กอ็กศุลตอ้งอาศยัตวัเจตนานั�นเอง  เหตุนั#นเราตอ้งรักษาตวัเจตนาใหเ้ป็นกุศลน่ะ  
ละเจตนาที�เป็นอกศุลออกไป  กายวาจากจ็ะเป็นกุศล  การคิดครั# งหนึ�งมนัมีองคป์ระกอบ
หลายๆอยา่ง  เกิดจากการเรียนรู้  เกิดจากนิสัยใจคอ  เกิดจากอะไรอยูใ่นนั#นน่ะ  ตอ้งวจิยั
ใหช้ดัแจง้  ใหเ้ห็นแจง้ในความคิดนั#น  พฤติกรรมของคน  คาํพดูหรือการกระทาํอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเกิดขึ#น  อนันั#นคือผลนะ  แต่ผลนั#นน่ะมีเหตุคือความคิดความเห็นนะ  ความคิด
ความเห็นนั#นเป็นผลสรุปของเหตุปัจจยัในจิตนั�นเอง  ซึ�งอาจจะมีอุปาทาน  มีความยดึมั�น
ถือมั�นในสิ�งใดสิ�งหนึ�งไว ้  ในการเรียนรู้ที�ผดิๆเห็นผดิๆออกมา  จึงประมวลเป็น
ความเห็นออกมาในเรื�องนั#น  เหตุนั#นท่านจึงบอกวา่  ปัญญารู้แจง้แทงตลอด  เห็นแจง้
แทงตลอด  เห็นรอบ  รอบทุกอยา่ง  คือรอบทุกเหตุปัจจยั  เมื�อรอบทุกเหตุปัจจยั  
ความเห็นที�ออกมาตรงนั#นเลยเป็นสัมมาทิฏฐิ  เห็นบางเรื�องกผ็ดิบางเรื�อง  ถา้เห็นยงัไม่
รอบ  เหมือนของชิ#นหนึ�งมนัมีหลายดา้น  การเห็นรอบตอ้งเห็นทุกดา้น  เมื�อเห็นทุกดา้น
แลว้จึงประมวลออกมาเป็นความเห็นในของชิ#นนั#น  จึงเป็นสัมมาทิฏฐิเกิด  ไปเห็นดา้น
เดียวกย็ดึดา้นนั#น  กเ็ลยไปทะเลาะอีกดา้นหนึ�ง  เหตุนั#นพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้ 
อยา่พึ�งเชื�อแมเ้ขา้ไดก้บัความเห็นของเรา  ความเห็นกเ็ป็นการเรียนรู้ในดา้นใดดา้นหนึ�ง
เท่านั#น  เพราะฉะนั#นถา้เรายดึความเห็นอนันี#ไว ้ ดา้นนี#ไว ้ กจ็ะทะเลาะกบัความเห็นดา้น
อื�น  กจ็ะขดัแยง้กบัความเห็นดา้นอื�น  เราตอ้งปล่อยวางความรู้ความเห็น  เพราะ
ความเห็นทั#งหลายมนักเ็รื�องของโลกเรื�องของสมมติ  ตอ้งปล่อยวางความเห็นนั#น  ก็
ปล่อยวางสมมติภายนอกนั�นเอง  แลว้กป็ล่อยความเห็นตวัรู้สึกตวัคิดนึกขึ#นมาอีก  เมื�อ
ปล่อยวางตวันี#ออกไป ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  มนัจึงไม่มีสิ�งใดจะไป
สาํคญัมั�นหมาย  เมื�อไม่สาํคญัมั�นหมายในสิ�งใด  การแสดงออกกจ็ะเป็นผลรวมของอีก
อยา่งหนึ�ง  กายกรรมวจีกรรมกจ็ะเป็นผลรวมของความที�มีสติปัญญารอบคอบนั�นเอง  
เหตุนั#นเราตอ้งวเิคราะห์วิจยั  ตอ้งเจริญสติใหม้าก  สติคือความระลึก  ระลึกรู้ที�กาย  
ระลึกรู้ที�วาจา  การระลึกรู้ที�กายวาจากเ็ท่ากบัระลึกรู้ที�ใจนั�นเอง  เพราะเมื�อสติละเอียด  
สัมปชญัญะคือความรู้ตวัละเอียดขึ#นมาเมื�อไหร่  เมื�อระลึกรู้ที�กายกจ็ะรู้ว่า  ความคิด
ความเห็นเจตนาจะทาํอะไร  กายจึงขยบัเขยื#อนอยา่งนี#   จะพดูพดูสิ�งนี#ออกไป  มนัมี



เจตนาความคิดความเห็นอยา่งไรจึงพดูอยา่งนี#ออกไป  เมื�อเห็นดงันี#   เมื�อระลึกรู้ที�กายมี
ความรู้ตวัที�กาย  ระลึกรู้ที�วาจามีความรู้ตวัที�วาจา  มนักเ็ขา้ไปสู่ใจนั�นเอง  วา่คิดนึกอยา่ง
นี# เป็นไปเพื�ออะไร  จึงจะรู้วา่สิ�งเหล่านี#   ความคิดความเห็นเหล่านี#   เป็นไปทางสัมมาทิฏฐิ
หรือมิจฉาทิฏฐิ  เมื�อเป็นไปทางสัมมาทิฏฐิกใ็หเ้จริญ  เป็นไปทางมิจฉาทิฏฐิกใ็หล้ะ  นี#
บางคนไม่สามารถจะรู้ไดเ้พราะสติปัญญายงัหยาบ  เหมือนเดก็  เดก็เมื�อยงัอ่อนอยูก่ต็อ้ง
อาศยัพ่อแม่เลี#ยงดู  ป้อนขา้วสอนพดูสอนทาํสอนทุกอยา่ง  สติปัญญาเช่นกนั  ถา้
สติปัญญาเรายงัอ่อนอยู ่  เรากต็อ้งอาศยัผูอื้�นที�จะเรียนรู้ที�จะสอน  เหตุนั#นเราตอ้งรู้ตน  
รู้จกัตนวา่สติปัญญาเราอยูต่รงไหน  เป็นผูใ้หญ่หรือเป็นเดก็  ทีนี#ถา้เป็นเด็กกจ็ะไม่รู้วา่  
ไอค้วามเห็นนี�มนัเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ   กดู็ที�กลางอก  ดูผลมนั  สิ�งที�คิดสิ�งที�
พดูสิ�งที�กระทาํ  มนัทุกขห์รือไม่ทุกข ์  ถา้มนัทุกขม์นัเป็นไปเพื�อความเป็นตวัตน  อนันั#น
ล่ะกผ็ดิ  แสดงเรายงัไม่มีความรอบคอบ  สติปัญญาเรายงัเด็ก  กต็อ้งเตือนตน  
พระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้  “อตัตะนา โจทะยตัตานงั  ตนเตือนตนนั�นเอง”  เมื�อเราเตือนตน  
มุ่งไปสู่ความขดัเกลากิเลสโลภโกรธหลง  นั#นเท่ากบัเราตั#งมั�นตั#งฐานไวม้ั�นคง  เพื�อจะละ
วางกิเลส  ตวัสติตวัสมาธิตวัปัญญาจะหมุนเขา้มาสู่ความเพียร  ท่านจึงตรัสไวว้า่  อุชุจิต
ตงั  ตั#งจิตไวต้รง  อุชุจิตตงัใช่ไหม   ตั#งจิตไวต้รง  สติปัญญาที�กอบดว้ยสติปัญญา  สัลเล
โขน่ะเป็นเครื�องขดัเกลา  วริิยมัฯ  วริิยะเป็นความเพียรเครื�องขดัเกลากิเลสในใจเรา  ถา้
เราไม่ตั#งจิตเราใหต้รง  ไม่วเิคราะห์วจิยั  ไม่ใชส้ติปัญญาที�ปัจจุบนัสังเกตสังกา  เรากต็อ้ง
เขว  เหมือนเรืออยูก่ลางมหาสมุทร  เมื�อไม่มีเขม็ทิศไม่มีหางเสือ  พายลุมจะพดัมาทาง
ไหนกป็ล่อยลาํไปทางนั#น   เลยไม่มีจุดหมายปลายทาง  แลว้กเ็ลยไม่รู้วา่จะถึงฝั�งเมื�อไหร่  
กเ็ลยมีแต่ความหวงัลมๆแลง้ๆ  วา่เรากาํลงัเดินเรืออยูค่งจะถึงฝั�งสักวนัหนึ�ง  การกระทาํ
เช่นนั#นเป็นการกระทาํขาดตวัสติขาดปัญญา  เหตุนั#นในสมยัพุทธกาล  มีภิกษุบวช  เป็น
ชาวนา  ท่านเอาไถไปไวข้า้งวดั  เวลาท่านฟุ้งซ่านท่านกไ็ปหาไถ  เสร็จแลว้ท่านกก็ลบั  
เวลาฟุ้งซ่านท่านกไ็ปหาไถเสร็จแลว้กก็ลบั  วนัหนึ�งพระกส็ังเกตจบัพิรุธตลอด  แลว้ก็
ถามวา่วนันี#ไม่ไปหาไถแลว้  ไม่ไปหาแลว้  ไถไม่จาํเป็น  กจึ็งไปฟ้องพระผูมี้พระภาคเจา้
วา่ท่านอวดอุตตริมนุสสธรรม  เมื�อไปหาพระผูมี้พระภาคเจา้  พระผูมี้พระภาคเจา้กไ็ด้
ถามวา่  เขาวา่เช่นนั#นจริงไหม  จริงพระเจา้ขา้  ทาํไมเธอทาํเช่นนั#น  กเ็พราะผมฟุ้งซ่าน
ราํคาญกิเลสมนัมาก  ผมเลยเอาไถเป็นครู  ผมกเ็อาไถมาไว ้  เวลาผมฟุ้งไปผมกไ็ปหาไถ  
แลว้ผมกถ็ามมนัน่ะเอง็ยงัจะเอาเหรอ  เอาหลงัสู้ฟ้าหนา้สู้ดิน  เหนื�อยยากลาํบากแลว้ได้



อะไร  กไ็ดส้ติกลบัมา  วนัไหนฟุ้งกไ็ปอีก  ไดส้ติจนท่านรู้จกัตวัฟุ้ง  จนท่านละกิเลสโลภ
โกรธหลงหมด  ท่านกเ็ลยไม่ตอ้งอาศยัไถเป็นครู  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงสรรเสริญ  ดี
ล่ะๆภิกษุ  เธอทาํแลว้ชอบ  ท่านจึงอุทานพุทธภาษิต  “อตัตะนา โจทะยตัตานงั ตนเตือน
ตน”  ผูที้�จะสาํเร็จไดต้อ้งเตือนตนเองนั�นเอง  ตนเตือนตนนั�นล่ะคือสติ  คือสัมปชญัญะ
คือปัญญา  จะอาศยัผูอื้�นเตือนเดีGยวขดัเคือง  ขดัเคืองหาวา่เขาวา่ก ู  พอพดูวา่เขาวา่กกูเ็ลย
ผดิ  เพราะกกูไ็ม่มี  เขากไ็ม่มี  มีแต่กอ้นธาตุ  แค่คิดวา่เขาวา่ก ู  คิดคาํเดียวนี�ผดิไปตลอด
แลว้  คนนี#กเ็ลยเปิดประตูนรกไวเ้พื�อรับก ู  กม็นัผดิตั#งแต่ตน้กต็อ้งไปนรก  เหตุนั#นนี�
อวชิชาไม่ใช่โง่นะฉลาด  ตอ้งเตือนตนน่ะ  แลว้กต็อ้งมีหลกัวา่เราประพฤติปฏิบติัเพื�อ
อะไร  เราประพฤติปฏิบติัเพื�ออะไร  เพื�อความพน้ทุกขไ์ม่ใช่เหรอ  ถา้เพื�อความพน้ทุกข ์ 
อะไรเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข ์ กโ็ลภโกรธหลงนั�นเอง  เพราะนั#นกล็ะเหตุไปทุกขซ์ะ  ไอห้ลง
เป็นอยา่งไรพดูง่ายนะหลงหลงนี�เป็นอยา่งไร  บางคนยงัไม่รู้เลยหลงนี�เป็นอยา่งไร  บวช
มานานๆไม่ใช่วา่บวชแลว้จะรู้นะ  บวชนานๆกไ็ม่รู้นะวา่หลงเป็นอยา่งไร  กต็อ้งวจิยัมนั  
ยิ�งคนเก่งมากๆ  เก่งทางโลกเท่าไหร่  ตวัหลงมากที�สุดเลยอนัดบัหนึ�ง  ไม่รู้จกัตวัหลง
หรอก  เพราะอะไร  เพราะทิฏฐิมนับงั  วา่กเูก่ง  พอกเูก่งกผ็ดิแลว้  เพราะกมูนัไม่มีมนัมี
แต่กอ้นธาตุ  มานะมนักเ็ลยเกิด  นี�มนักเ็ลยเกิดไม่รู้ตวั  เพราะอะไร  เพราะมนัมีกเูก่งอยู่
ตลอด  จริงๆกเูก่งมนัไม่มี  มนัมีแต่กอ้นธาตุ  เพราะอะไรจึงไม่เห็น  เพราะเขาไม่เคย
พิจารณากาย  วา่กายนี#ประกอบดว้ยธาตุ ๔ ดินนํ#าไฟลม  เกิดขึ#นแลว้กด็บัไป  อาศยั
อาหารคาวหวาน  เพราะอะไร  เพราะเขาไม่เคยพจิารณาอาหาเรปฏิกลูสัญญา  ไม่เคย
พิจารณาธาตุกรรมฐาน  เมื�อไม่พิจารณาจึงไม่เห็นน่ะ  ไม่เห็นกเ็ลยสาํคญัว่ากอูยูต่ลอด  
จริงๆมนัไม่มี  เป็นธาตุทั#ง ๔ ประชุมเขา้  กายนี#อาศยัอาหารคาวหวาน  ยิ�งวทิยาศาสตร์
ปัจจุบนันี�ยิ�งเห็นชดั  เลี#ยงเดก็ในหลอดแกว้ยงัไดเ้ลย  แลว้จะกตูรงไหน  นี�ตอนนี#   เมื�อ
กายรู้แลว้วา่ไม่ใช่ของเรา  เวทนาที�เกิดเนื�องจากกายกไ็ม่ใช่อีก  สัญญาสังขารวญิญาณที�
เกิดเนื�องกนัมากไ็ม่ใช่อีก  ไม่ใช่แลว้จะไปสาํคญัไปกล่าวตู่เขาทาํไม  นี�ล่ะคือ
หิริโอตตปัปะ  นี�ใหพ้ิจารณาใหถ่้องแท ้ เพราะอะไร  เพราะไม่มีตนเตือนตน  ไม่มี  มีแต่
ฉลาดออกขา้งนอก  ฉลาดขา้งนอกไม่มีที�สิ#นสุด  ทางโลกไม่มีที�สิ#นสุด  ทางธรรมจบใน
ตวัเรา  จบกายใจขนัธ์ ๕ รู้แจง้เห็นจริงทะลุหมดไม่หลงสักอยา่ง  กจ็บ  ไม่ตอ้งไปต่อไม่
ตอ้งไปเกิด  แต่ทางโลกฉลาดอยา่งไรเดีGยวกต็ายกต็อ้งไปเกิดอีก  เกิดกม็าเก่งคนอื�นกเ็ก่ง
กวา่อีก  หมุนเวยีนอยูอ่ยา่งนี# ล่ะ  ไม่ไดเ้ป็นอมตะ  เพราะมนัขึ#นกบัเหตุปัจจยั  นิพพาน



เท่านั#นล่ะจึงเป็นอมตะ  ไม่มีเหตุไม่มีปัจจยั  เป็นอสังขตธรรม  ธรรมที�ไม่มีปัจจยัปรุง
แต่ง  เหตุนั#นตนเตือนตนน่ะเป็นสิ�งที�สาํคญั  ตนเตือนตน  ตนวนิิจฉยัตน  ตนพิจารณาตน
จึงจะเห็น  ถา้ไม่มีตนเตือนตน  ตนวนิิจฉยัตน  ตนพิจารณาตนกไ็ม่เห็น  เมื�อไม่เห็น  กมี็
แต่กล่าวตู่วา่เขาใหร้้าย  เขาใหร้้าย  เขาไม่หวงัดี  เหตุนั#นการปฏิบติัธรรมตอ้งอุชุจิตตงั  
ตอ้งซื�อตรง  อุชุแปลวา่ตรง  จิตตอ้งตรง  ตรงต่อสัจจธรรมความจริง  เหตุนั#นเราเมื�อพดู
ออกไปดว้ยสัจจธรรมความจริง  สุทธาวาสจึงหวั�นไหวไปหมด  สะเทือนหมด  เพราะสัจ
จธรรมตวันั#นล่ะเขาเรียกว่าธมัมานุภาเวนะ  ไม่ใช่เรา  อานุภาพแห่งพระธรรม  พระผูมี้
พระภาคเจา้ยงัเคารพพระธรรมนั�นเอง  เหตุนั#นเมื�อไดย้นิไดฟั้ง  ขอใหพ้ินิจพิจารณาตน  
ใหมี้สติอยูที่�กายที�ใจตน  วจิยัแลว้วจิยัเล่าดูแลว้ดูเล่า  แลว้ตอ้งตั#งจิตใหต้รง  ตรงต่อสัจ
จธรรม  ใหย้อมรับสัจจธรรมคือความจริง  อยา่เบี#ยว  ถา้เบี#ยวเมื�อไหร่  ยอ่มไม่เห็นสัจ
จธรรมความจริง  เหมือนโรค  เมื�อเลี#ยงโรคเอาไวน้านๆ  ความทุกขย์อ่มนาน  เหตุนั#น
โรคนี#มากใ็หย้าเตม็ที�เลย  ใหม้นัดบั  ทุกขม์ากหน่อยแต่ดบัเร็ว  กบัทุกขน์อ้ยๆแต่วา่ยาวๆ  
สุดทา้ยกต็ายเพราะโรค  ประโยชนจึ์งไม่เกิด  เหตุนั#นใหพ้ิจารณาใหถ่้องแท ้  มนุษยเ์รา
ทุกคนนะ  เกิดมาแลว้นี�ยอ่มตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย  ใครหนีพน้เอ่า  ตวัเขานี�กเ็ป็นธาตุ
ทั#ง ๔ ดินนํ#าไฟลม  ตวัเรากเ็ป็นธาตุทั#ง๔ ดินนํ#าไฟลม  ไม่ต่างกนั  ดินไม่มีรังเกียจใครนะ  
โยมเคยเห็นไหมดินมนัรังเกียจใครไหม  โยมอุจจาระปัสสาวะใส่ดินมนัไปโกรธโยม
ไหม  โกรธไหม  มนัรักยนิดียนิร้ายใครไหม  นํ#าเหมือนกนั  มนัพดัทั#งของดีไม่ดี  จะขี#จะ
ใส่นํ#าหอมใส่อะไร  นํ#ามนัเคยโกรธเคยรังเกียจใครไหม  ไฟเหมือนกนั  มนัเผาทั#งของดี
ไม่ดี  มนัเคยรังเกียจไหมวา่  อนันี#ของดีฉนัค่อยเผาอนันี#ของไม่ดีฉนัไม่เผา  ลมมนักพ็ดั
ทั#งของดีไม่ดี  มนัรังเกียจใครไหม  เมื�อมนัไม่รังเกียจใครแลว้  กายของเรานี�โดยสมมตินี�
มนักเ็ป็นธาตุทั#ง ๔  คือธาตุดิน ธาตุนํ#า ธาตุลม ธาตุไฟ  แลว้จะไปรังเกียจใคร  ถา้เห็นแจง้
ตรงนี# เขากบัเรากเ็ป็นธาตุเหมือนกนั  เมื�อเป็นธาตุเหมือนกนั  สมควรหรือที�จะไปรังเกียจ
กนั  สมควรหรือที�จะไปทะเลาะเบาะแวง้กนั  เหตุนั#นถา้เราเขา้ใจอยา่งนี#   อะไรที�
ผดิพลาดไปในอดีตกใ็หอ้ภยัซึ�งกนัและกนั  เพราะมนัดบัไปหมดแลว้  เดีGยวกต็ายจากกนั  
เมื�อตายจากกนัแลว้มนัไดอ้ะไร  เมื�อไม่ไดอ้ะไรแลว้จะไปทาํทาํไม  อายมุากเขา้มากเขา้ก็
ตอ้งพินิจพิจารณาใหม้าก  อยา่มากแต่อาย ุ ตอ้งมากดว้ยคุณธรรม  พระผูมี้พระภาคเจา้จึง
ตรัสไว ้  ร้อยปีไม่รู้ธรรมะสู้เดก็เกิดหนึ�งวนัรู้ธรรมะไม่ได ้  ถือวา่เป็นผูใ้หญ่  เหตุนั#นให้
พิจารณาใหดี้นะญาติโยมทั#งหลาย  ใหพ้ิจารณาใหถ่้องแท ้  เขากบัเรากเ็ป็นธาตุดินนํ#าไฟ



ลมเหมือนกนั  เขากต็อ้งตายเรากต็อ้งตาย  เขาแก่เรากแ็ก่  เขาเดินยอ่งแยง่เรากเ็ดินยอ่ง
แยง่เหมือนกนั  แลว้เราเห็นสมควรหรือที�จะไปขดัเคืองซึ�งกนัและกนั  ที�จะไปรังเกียจรัง
งอนกนั  พิจารณาใหถ่้องแท ้  ดินกไ็ม่ไดรั้งเกียจใคร  นํ#ากไ็ม่ไดรั้งเกียจใคร  ไฟกไ็ม่ได้
รังเกียจใคร  ลมกไ็ม่ไดรั้งเกียจใคร  ตวัเรากธ็าตุดินนํ#าไฟลม  เขากธ็าตุดินนํ#าไฟลม
เหมือนเรา  แลว้จะรังเกียจกนัเหรอ  ทาํไมเราจึงถึงตอ้งหลงขนาดนั#น  เพราะอะไร  
เพราะขาดสติ  ขาดปัญญาในการวจิยัรูป  ไม่ไดว้จิยักายนี�  เหตุนั#นวนันี#กข็อพดูเป็นขอ้คิด  
ขอ้เตือนสติ  ขอใหไ้ปพินิจพิจารณา  ไม่มีใครสอนเราไดห้รอกถา้เราไม่ยอมสอนตวัเอง  
ไม่มีใครเตือนเราไดห้รอกถา้เราไม่ยอมเตือนตวัเอง  ไม่มีใครจะแกไ้ขเราไดถ้า้เราไม่ยอม
แกไ้ขตวัเอง  นั�นคือกรรมนั�นเอง  กรรมจึงยติุธรรม  จะทาํกรรมอนัใดไวย้อ่มไดรั้บผล
แห่งกรรมนั#น  ทาํดีไดดี้ทาํชั�วไดช้ั�ว  ทาํไม่ดีกทุ็กขใ์จแลว้  ไม่ตอ้งไปดูหรอกผลภายหนา้
เป็นอยา่งไร  คิดไม่ดีใจตวัเองทุกขแ์ลว้ไหม  นั#นล่ะกรรมใหผ้ลแลว้  คิดดีใจมนัทุกขไ์หม  
นั#นล่ะกรรมใหผ้ลแลว้  เอาแค่นี#   ไม่ตอ้งไปรู้หรอกวา่นรกสวรรคข์า้งหนา้มีไหม  จริงๆนี�
มีอยูแ่ลว้ล่ะ  นี�อนันี#พดูใหช้ดัแจง้นะเอาไปพิจารณาดู  กข็อยติุแต่เพียงเท่านี#   ยะถา  วาริ
วะหาฯ. 
 ๑๑ โมงครึ� ง ๕ ทุ่มครึ� ง  ใครจะมาประชุมกม็า  แลว้ใกล้ๆ แลว้เราจะนั�งสมาธิกนั
ต่อถึงเที�ยงคืนไป  เสียงมนัตูมตามใหตู้มตามไป  เรากเ็อาสงบเป็นหลกั  อนันี# เป็นขอ้
เตือนสติวา่กระแสธรรมทวนกระแสโลก  เขา้ใจไหมล่ะ  ใครจะมากม็า  ใครจะพกัผอ่นก็
พกัผอ่น  พดูโดยสมมติเอาฤกษ ์ สงบส่งทา้ยปีโดยสมมติ  แลว้กส็งบตน้ปี  แลว้กเ็ลยสงบ
ต่อไป  เป็นคติเตือนสติเรา  เพื�อความสงบนั�นล่ะ  นตัถิ สันติปรัง สุขงั  สุขอื�นยิ�งกวา่
ความสงบไม่มี  ใครปรารถนาความสงบความสุขกต็อ้งทาํความสงบ  กแ็ค่นั#นนะ  วนันี#
โดยสมมติ  เขาสมมติเรากส็มมติเหมือนกนั  แต่สมมติใหรู้้จกั  เราไม่ตูมตามกบัเขา  เอา้ 
เท่านั#นน่ะนะพดูใหเ้ขา้ใจ. 


