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               วนันี เป็นวนัพระที" ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔  แต่ละวนัพระเรากม็าประชุมกนัทาํ
วตัรสวดมนต ์ เจริญพระกรรมฐาน  ทาํไมเราตอ้งมีกิจกรรมพวกนี   ทาํไมเราตอ้งทาํวตัร
สวดมนต ์ ตอ้งเจริญพระกรรมฐานน่ะ  ญาติโยมทั งหลายพระชีไดพ้ิจารณาไหม  ไดต้ั ง
คาํถามถามตนเองไหม  หรือวา่เป็นวนัพระเขาพากนัทาํกท็าํกบัเขา  เป็นประเพณีไป  แลว้
บอกว่าไดบุ้ญน่ะ  ไดบุ้ญก็ไดบุ้ญอยู ่ บุญคือจิตที"เราเป็นกุศล ฉลาด ผ่องใส  นั นล่ะเป็น
ตวับุญน่ะ  เรามาทาํวตัรสวดมนต์  ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ  คือคุณของ
พระพุทธเจา้ คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์  การที"ผูใ้ดมาระลึกถึงคุณ ๓ นี   ก็
เท่ากบัผูน้ั นมีปัญญา  ผูมี้ปัญญานั น  ยอ่มเห็นสิ"งทั งหลายตรงตามความเป็นจริง  ยอ่มเห็น
คุณเห็นโทษในสิ"งทั งหลายทั งปวง  ผูด้อ้ยปัญญาหรือผูที้"หลง  เหมือนคนหลงทาง  จะไม่
รู้ว่าทางออกตรงไหน  หลงอยู่อย่างนั น  หาทางออกไม่ได ้ เวียนอยู่อย่างนั น  เคยมีใคร
หลงทางไหม  มนัเป็นอย่างนั นจริงๆ  เพราะอะไร  ก็เพราะเขาไม่เห็นทางออก  ไม่เห็น
เหตุเห็นผลเห็นทางนั"นเอง  ผูมี้ปัญญานั นจะตอ้งเห็นเหตุเห็นผลของการกระทาํ  จึง
เรียกวา่ผูไ้ม่หลง  เพราะรู้เหตุรู้ผลแห่งการกระทาํนั น  ผูด้อ้ยปัญญาหรือผูห้ลงนี"กไ็ม่เห็น  
เหมือนพยาบาลอยู่สารคามโทรมาบอก  วนันั นน่ะมาทาํบุญที"วดัที"นี"  ขากลบัแกบอกว่า
ขบัรถออกไป  มนัแปลกมาก  หลงทางอยู่ในเมืองพลนี"  เวียนกลบัมาอยู่ป่าชา้จีนตลอด  
เหมือนมีอะไรบงัไวอ้ยูต่ลอด  มืดมวัออกไม่ไดจ้นเหนื"อย  แกจึงระลึกถึงเรา  ไม่ไหวแลว้
เหนื"อยแลว้หลงทางแลว้  ให้หลวงพ่อช่วยหน่อย  แกบอก  พอระลึกถึงเราจิตมนัสว่าง
ออกมา  มนัออกมาเจอถนนใหญ่นี"ได ้ แลว้กไ็ปถูก  กลบัสารคามได ้ แกจึงโทรมาเล่าให้
ฟัง  อนันี กเ็ป็นอยา่งหนึ"ง  ซึ" งอาจจะมีบางอยา่งที"จิตมนัถูกปกปิด มืดบอด ใหห้ลงอยูต่รง
นั น  ผูมี้สติตั งมั"น มีสมาธิตั งมั"น มีปัญญาตั งมั"น  ไม่ว่าสิ"งใดจะมาสัมผสัต่อจิตใจนั น  สติ
ตั งมั"นไม่หลง  สมาธิตั งมั"นไม่ลงไปเล่น  ปัญญาตั งมั"น  สามารถแทงทะลุสิ"งที"มาสัมผสั  
เห็นทะลุปรุโปร่งได ้ ความหลงจึงตั งอยู่ไม่ได ้ เป็นธรรมชาติของเขา  เป็นเองของเขา  
ฉันใดฉันนั นนี"   ผูห้ลงทางนี"   ไม่เห็นทางออก  ไม่เห็นเหตุเห็นผล  อนันี เป็นลกัษณะ
ความหลง  ความด้อยปัญญานั"นเอง  อนันี พูดให้ฟัง  ทีนี การที"เรามาระลึกถึงพุทธคุณ 



ธรรมคุณ สังฆคุณ  อย่างน้อยๆ เราก็ไดม้ารู้ว่าพุทธานุภาพ  อานุภาพแห่งพระพุทธเจา้  
พระพุทธเจา้มีคุณอะไรบา้ง  พูดโดยย่อ  ก็มีเมตตากรุณาธิคุณ  ตั งแต่พระองคเ์ป็นพระ
โพธิสัตว ์ ไดป้รารถนาจะช่วยขนสัตวใ์หพ้น้จากกองทุกข ์ วฏัสงสารนั"นเอง  พระองคไ์ด้
สั"งสมบารมีมา  อย่างน้อยที"สุด ๒๐ อสงไขย แสนมหากปั  อนันี ดว้ยพระเมตตาธิคุณ  
ด้วยพระกรุณาธิคุณที"จะช่วยเหลือเหล่าสัตว ์ จนบารมีท่านเต็มได้ตรัสรู้อนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจา้  เมื"อท่านไดต้รัสรู้แลว้  กย็งัพากเพียรช่วยประกาศศาสนา
แนะนํา  ขนเหล่าสัตว์ ทั งเทพ พรหม มนุษย ์ให้พน้จากกองทุกข์ ถึงอมตะคือพระ
นิพพาน  อนันี ดว้ยพระเมตตาธิคุณกรุณาธิคุณ   คุณขอ้ที" ๒ พระบริสุทธิคุณ  พระทยัของ
พระผูมี้พระภาคเจา้นั นบริสุทธิC เต็มส่วน  เพราะอวิชชาไม่สามารถปกปิดจิตดวงนั นได้
แลว้  อวิชชาไดด้บัไปหมดแลว้  ความทุกขก์็ไม่มี  อนันี หมายถึงทุกขใ์จ  ส่วนทุกขก์าย
นั นมนัมีประจาํสังขารอยู ่ มีทุกรูปทุกนาม  มนัเป็นธรรมดาของสังขารทุกสังขาร  นี"พระ
ปัญญาธิคุณที"พระองค์ได้เห็นถึงเรื" องในตนเอง  ถึงขบวนการในตนเองที" เรียกว่า
ปฏิจจสมุปบาท  เห็นถึงทั"วโลกหมด  เหมือนกนัหมด  สัตวโ์ลกมีอวิชชาตณัหาเป็นแดน
เกิด  มีความหลงนาํใหไ้ปเกิดในภพภูมิต่างๆ  ไม่ว่าดีหรือไม่ดี  พระองคเ์ห็นหมด  แลว้
เห็นทางที"จะดาํเนินออกจากวฏัสงสาร  ท่านจึงบญัญติัธรรมออกมาแนะนาํเหล่าพุทธ
บริษทัทั งหลาย  นี พระปัญญาธิคุณน่ะ  พระธรรมนั นก็มีคุณน่ะ  ให้ผูป้ระพฤติปฏิบติัที"
ตรงต่อธรรมตรงต่อสัจจธรรมความจริงนั นไม่ใหต้กไปสู่ที"ชั"ว  ผูใ้ดมีพระธรรมอยูใ่นใจ  
ผูน้ั นกคื็อมีปัญญานั"นเอง  ผูมี้ปัญญายอ่มเห็นเหตุเห็นผล  เปรียบเสมือนเวลาเชา้สว่างเรา
สามารถเห็นทุกอย่าง  เวลาเราจะเดินทางจะไปที"ใด  ขวากหนาม เศษแกว้ เศษกระเบื อง 
เศษอะไรเราเห็นหมด  ก็สามารถหลีกเลี"ยงได ้ เพราะมนัเห็นหมด  ภยัที"จะเกิดจากการ
เดินทางนั นกน็อ้ยหรือไม่มี  ถา้ในเวลามืดเดือนมืด  เดินทางไม่มีไฟกค็ลาํไป  ไปชนหรือ
ไปเหยยีบหนามเหยยีบแกว้เหยยีบมีดเหยยีบอะไรขึ นมา  กเ็กิดทุกข ์ เกิดอุบติัเหตุเกิดขึ น  
ก็เป็นทุกข์นั"นเอง  อนันี เทียบให้ฟัง  ความมืดนั นเหมือนจิตที"มีแต่โมหะคือความหลง
นั"นเอง  ไม่มีแสงสวา่งคือสติปัญญา  จึงไม่เห็นเหตุเห็นผล  เห็นเหตุแห่งความคิด  คิดไป
ดว้ยเหตุอะไร  ผลแห่งความคิดนั นเป็นอย่างไร  ความคิดนั นถูกตอ้งตรงต่อเหตุปัจจยั
สภาวธรรมตรงนั นไหม  ความคิดนั นคิดไปมีคุณหรือโทษอยา่งไร  อนันี ตอ้งเห็นน่ะ  ถา้
ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เห็น  คิดอยู่รู้อยู่ว่าคิดอะไร  แต่ไม่เห็นเหตุไม่เห็นผล  ไม่เห็นว่า
ความคิดนั นเป็นคุณหรือเป็นโทษ  ไม่เห็นเวลาพูดออกไปพูดดว้ยเหตุอะไร  พูดไปแลว้



คุณหรือโทษที"เกิดจากคาํพูดนั นก็ไม่รู้  เวลากระทาํไปก็ไม่รู้ว่าทาํไปดว้ยเหตุอะไร  ผล
แห่งการกระทาํเป็นอยา่งไรก็ไม่รู้  อนันี เปรียบเสมือนคนอยู่ในที"มืด  เดินทางอยู่  ยิ"งถา้
สถานที"นั นมีหลุมมีบ่อหรือบนหนา้ผา  เดินดว้ยความมืดคลาํไป  ตกหนา้ผาค่อยรู้ตวัว่า
ตก  อนันี กส็ายแลว้  แกไ้ขอะไรไม่ได ้ เพราะมนัตกแลว้  แต่ถา้สว่างเห็นชดัหมด  ตรงนี 
หนา้ผา ตรงนี หลุม ตรงนี บ่อ เห็นตรงนี เรียบเดินสะดวก  กห็ลีกเลี"ยงได ้ ไปเดินที"สะดวก  
ไม่เดินตกหลุมตกหนา้ผา  รู้หมดเห็นหมด  นั"นเรียกว่าผูที้"รู้เหตุรู้ผล  เห็นเหตุเห็นผลน่ะ  
นั นล่ะจิตที"สวา่งยอ่มเห็นเหตุเห็นผลในความคิด ในคาํพูด ในการกระทาํ  การกระทาํนั น
กระทาํดว้ยสติดว้ยปัญญาลว้นๆ  ไม่กระทาํดว้ยโลภโกรธหลง  ผูด้อ้ยปัญญาผูมื้ดบอด  
เวลาคิดเวลากระทาํเวลาพูด  ก็พูดดว้ยความหลง  ไม่เห็นเหตุเห็นผลนั"นเอง  เมื"อทาํไป
แลว้ความเสียหายเกิดขึ น  ภยัเกิดขึ นค่อยรู้ตวั  หรือบางคนก็ไม่รู้  ว่าทาํไปแลว้ภยัจะ
ประสบขา้งหน้า  เมื"อประสบก็ไม่รู้ว่าภยันี มาจากเหตุอะไร  นี" เป็นลกัษณะ  เหตุนั น
มนุษยเ์รา สัตวโ์ลก จิตทุกดวงในสามไตรโลกธาตุ  ก็หมุนเวียนไปตามวฏัจกัร  เพราะ
อวชิชาเป็นเหตุนั"นเอง  ความรู้ไม่จริง  ความไม่รู้ในเหตุผล ในหลกัธรรม ในสภาวธรรม
ทั งหลาย  จึงหลงทาํไปถูกผิดบา้ง ดีบา้งไม่ดีบา้ง  เลยเป็นเหตุเป็นปัจจยัใหห้มุนอยูใ่นวฏั
จกัร  วฏัสงสารตลอดไป  ไม่มีที"ออก  จึงเรียกว่าไม่มีหัวไม่มีหาง  หมุนไปอยู่อย่างนั น  
ทุกขก์ทุ็กขอ์ยู ่ สุขกสุ็ขอยู ่ แต่ไม่รู้จะออกอยา่งไร  เหตุนั นพระผูมี้พระภาคเจา้ไดม้าตรัส
รู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างนั นไดเ้กิดขึ นในโลก  เมื"อแสง
สว่างเกิดขึ นในโลก  ย่อมนาํพาสัตวโ์ลกให้เห็นทางดาํเนิน  ทางเดินนั"นเอง  เดินไป
อย่างไรจะปลอดภัย  เดินอย่างไรจะไม่ตกหลุมตกบ่อ  เดินอย่างไรจะไม่ตกหน้าผา  
เพราะเห็นเหตุวา่ทาํสิ"งนี ผลจะเป็นอยา่งไร  ทาํสิ"งนั นผลจะเป็นอยา่งไร  อนันี พระผูมี้พระ
ภาคเจา้ก็ได้ตรัสสอนไวห้มด  แลว้ยงัไม่พอ  พระองค์ยงัสอน  เหตุแห่งการดาํเนินที"
ปลอดภยั  เรียกว่ามรรคมีองค ์๘  มรรคมีองค ์๘ ขึ นตน้ดว้ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ  
เห็นชอบ  เมื"อเห็นชอบก็ดาํริชอบ คือสัมมาสังกปัปะ  ดาํริชอบกพ็ูดชอบคือสัมมาวาจา  
พูดชอบ  การงานชอบคือสัมมากมัมนัตะ  อาชีพชอบสัมมาอาชีวะ  แลว้ก็เพียรชอบ
สัมมาวายามะ  ระลึกชอบคือสัมมาสติ  ตั งมั"นชอบคือสัมมาสมาธิ  หมุนอยูใ่นจิตนั นน่ะ  
มรรค๘นั"นล่ะหมุนอยู่ในจิตนั น  เมื"อจิตนั นมีมรรค ๘ เป็นทางดําเนิน  มีทางเดิน  
มโนกรรมนั นก็มีทางเดินไปในทางที"ถูกต้อง  วจีกรรมก็ดาํเนินไปในทางที"ถูกต้อง  
กายกรรมกด็าํเนินไปทางที"ถูกตอ้ง  ผลแห่งการดาํเนินไปในทางที"ถูกตอ้งนั นจึงปลอดภยั  



เปรียบเสมือนไม่ตกหลุมตกบ่อตกเหวนั"นเอง  เหตุนั นพุทธศาสนิกชนทั งหลายผูส้นใจ  
เรามาทาํวตัรสวดมนตเ์จริญกรรมฐานนี เพื"ออะไร  ก็เพื"อมาสร้างเหตุ  ให้มาศึกษาเหตุ
แห่งการดาํเนินนั"นเอง  การเดินทางให้ถูกตอ้ง  เพื"ออะไร  เพื"อกาํจดัภยัที"จะมาถึงเรา
นั"นเอง  เปรียบเสมือนเรามืด  ไปเดินอยูห่ลุมบ่อหรือหนา้ผากต็กหนา้ผาตาย  อนันี เทียบ
เป็นรูปธรรมใหเ้ห็น  เมื"อเรามาศึกษาเจริญพระกรรมฐาน ฝึกสติ ฝึกสมาธิ  การฝึกสติคือ
การระลึกรู้  พยายามใหมี้สติระลึกรู้ที"ลมหายใจ  เอาลมหายใจเป็นที"ตั งแห่งสติ  เอาสติผกู
ไวก้บัลมหายใจเขา้ออก  จิตเมื"อมีสติผกูไวที้"ลมหายใจเขา้ออก  ยอ่มไม่คิดฟุ้งซ่านไปใน
เรื"องต่างๆ  เมื"อสติต่อเนื"องกบัลมหายใจเขา้ออก  จิตนั นย่อมตั งมั"นเป็นสมาธิ  ย่อมสงบ
เพราะไม่มีสิ"งใดรบกวน  ความคิดนั"นเองคิดไปสารพดัคิดไปร้อยแปด  ความคิดนั"นล่ะ
มนัรบกวนตัวเอง  เพราะจิตนั นไม่มีสติเป็นตัวผูกเอาไว ้ เราต้องฝึกสติผูกไวก้บัลม
หายใจ  เอาลมหายใจผกูสติเอาไว ้ ใหม้นัอยูต่รงนี   เมื"อมนัอยูไ่ดม้นัตั งมั"นได ้ เราจะเห็น
ถึงความสงบ  เห็นถึงความฟุ้งซ่านลดลง  เราจะเห็นคุณของการเจริญสติ  การเจริญให้
สมาธิเกิดตั งมั"น  อนันี กเ็ป็นประโยชน ์เป็นคุณ เป็นรสชาติอนัหนึ"งที"เราไม่เคยประสบ  ก็
จะไดป้ระสบขึ นมา  ความสุขในเบื องตน้นี ก็จะเกิดขึ น  ถา้ละเอียดขึ นไปอีก  เมื"อสติตั ง
มั"น สมาธิตั งมั"น ก็ให้มาพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรมนั"นเอง  มาพิจารณากายตั งแต่หัว
จดเทา้นี"มนัเที"ยงไหม  นี"เราผ่านมาแลว้นี"ลองพิจารณาดู  ตั งแต่เด็กวยัเด็กก็ผ่านมาแลว้  
ผมก็เป็นสองสีแลว้  ถา้มนัเที"ยงผมมนักต็อ้งสีดาํอยูต่ลอด  อนันี ผมมนัก็สองสี  ผมมนัก็
ตอ้งไปตดัเรื"อย  ถา้มนัเที"ยงมนัก็ตอ้งอยู่คงที"  แค่นี หยิบขึ นมาพินิจพิจารณา  ก็จะเห็น
ความจริงของกายนี   มนัเติบโตด้วยอะไร  อาหารคาวหวานนั"นเอง  ให้พินิจพิจารณา  
อาหารคาวหวานมนัของใคร  กข็องมีอยูใ่นโลกนี    แลว้มาเลี ยงกายนี   กายนี เป็นเนื อเป็น
หนงัขึ น  เนื อหนงันี ก็มาจากของโลก  แลว้กายนี จะเป็นของเราไดอ้ย่างไร  นี"ถา้เราพินิจ
พิจารณาบ่อยๆจะเห็นน่ะ  จะเห็นความจริงของสิ"งเหล่านี   เมื"อเห็นความจริงของกายนี   
อุปาทานความยดึมั"นถือมั"น ความยนิดี ความยนิร้าย ความเศร้าโศกโศกาเนื"องจากกายนี ก็
จะลดลง  “ความจริงนั"นล่ะเป็นยา  เป็นธรรมโอสถรักษาโรคใจ”  โลกแห่งความหลงใน
กายนั น  นั นเราจึงตอ้งมาพิจารณา  เมื"อมาพิจารณาเห็นความจริงของกายนี   อุปาทานใน
กายนี จะลดลง  ทีนี ก็มาพิจารณาต่อ  เวลามนัเกิดเจ็บนั"นปวดนี"ขึ นมาตอ้งมาพิจารณามนั
ต่อ  เจบ็นั"นปวดนี"เขาเรียกว่าเวทนา  ทุกขเวทนาเกิด  ทุกขเวทนาของกายนี เกิดจากอะไร  
ก็ไล่เขา้ไปอีก  พินิจพิจารณาหยิบมนัขึ นมา  เหมือนเราหยิบแกว้นํ าใบหนึ" งมาดู  มนัมี



ลกัษณะอย่างไร  ศึกษามนัอยู่อย่างนั น  จะเห็นว่าเวทนานี มนัเที"ยงไหม  มนัก็ไม่เที"ยง  
เมื"อมนัไม่เที"ยงแลว้มนัมีเหตุแห่งการเกิดไหม  มนัก็มี  นั"งนานมนัก็ปวด  เป็นไขเ้ป็น
อะไรกป็วดเมื"อย  เป็นอะไรแขง้ขาหกัมนักเ็จบ็ใช่ไหม  มนัมีเหตุ  มนัมีเหตุเนื"องจากกาย
นี เป็นเหตุ  แลว้เวทนานี จะเป็นของเราไดอ้ย่างไร  กายมนัก็ไม่ใช่ให้พิจารณาลงไปอีก  
เมื"อไม่ใช่ของเรา  ทุกขเวทนาเกิดสมควรหรือจะไปยินร้าย  สมควรหรือจะไปเสียใจ  นี"
ตอ้งพิจารณาลงไปใหเ้ห็นเช่นนี ขึ นมา  จิตใจนั นกส็ว่างไสวขึ น  เป็นอิสระจากความหลง
ในเวทนานั"นเอง  นี"เมื"อจิตใจเป็นอิสระจากความหลงในเวทนาก็มีแต่ความผ่องใสเบิก
บานขึ น  ความทุกขใ์จที"จะตามมาจากอุปาทานในเวทนาขนัธ์นี กล็ดลง  นี"พิจารณาไป  ที
นี ตวัสังขารตวัคิดนึก  เดีIยวมนัคิดนั"น  เดีIยวมนัคิดนี"  เดีIยวมนังอแงนั"นงอแงนี"  ไอต้วั
งอแงตวัคิดน่ะมนัคิดไปมนัดบัไปไหม  โยมว่ามนัดบัไหม  คิดไปดบัไปไหม  คิดดีกด็บั  
คิดไม่ดีกด็บั  คิดใหต้วัเองทุกขก์ด็บั  คิดใหต้วัเองไม่ทุกขก์ด็บั  เมื"อมนัเกิดดบัมนัไม่เที"ยง  
แลว้ความคิดจะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  ไม่ใช่ของเราแลว้จะไปเชื"อมนัหรือ  คนไหนเชื"อ
มนัก็คือความหลงนั"นเอง  นี"เขาเรียกว่าหลงความคิด  หลงธรรมารมณ์นั"นเอง  คนหลง
ความคิดก็ทุกข์เพราะความคิด  โลกเรานี ที"เป็นโรคประสาทเขา้จิตเวช  ก็เพราะหลง
ความคิดนั"นเอง  ความคิดนี"เป็นตวัสมมติ  เดีIยวมนัคิดไปสมมติเป็นอยา่งนั นเป็นอยา่งนี   
เรื"องในอดีตมนัดบัไปหมดแลว้ไม่ว่าดีไม่ดี  มนัไม่มีในปัจจุบนัก็ยงัเอามาคิดเห็นไหม  
คิดเพื"ออะไร  คิดเพื"อทุกข ์ พอไปคิดเรื"องไม่ดีกเ็สียใจนอ้ยเนื อตํ"าใจร้องห่มร้องไหร้ํ" าไห้
ราํพนั  คนโง่เท่านั นนะค่อยสงสาร  คนโง่เท่านั นนะที"ค่อยสงสาร  คนโง่ไปสงสารกนัเอง  
แต่คนฉลาดเขาไม่สงสารนะ  เพราะอะไร  เพราะเขาเชื"อกรรม  ว่ามนัคิดนอ้ยเนื อตํ"าใจ 
มนัคิดลมๆแลง้ๆ  ของมนัไม่มีในอดีต  ปัจจุบนัมนัไม่มีแลว้ไปคิดเรื"องอดีตให้ตวัเอง
ทุกข ์ มนัคิดดว้ยความหลง  ผลมนักคื็อทุกขจ์ริงไหม  โยมว่าจริงไหมเอา้  จริงนั"นน่ะคน
ฉลาดเขาจึงเห็น  นี"คือกรรมของสัตวโ์ลก  วางอุเบกขา  ไม่ไดส้งสาร  เพราะสงสารมนั
เป็นนิสัยของโลก  แต่เมตตานั นมีอยู่  เมตตาปรารถนาให้พน้จากกองทุกข์นั นมีอยู่  แต่
เมื"อเขาเองก็ยงัไม่รักตวัเองไม่ช่วยตวัเอง  เราจะช่วยไดอ้ย่างไร  ก็มีแต่ตอ้งอุเบกขา  คือ
กรรมเหล่าสัตว ์ สัตวโ์ลกทาํกรรมเช่นนี   ผลก็ตอ้งเป็นเช่นนี   จริงไหมเอ่า  โยมว่าจริง
ไหม  คิดดว้ยความหลงตวัเองกต็อ้งทุกขจ์ริงไหม  นี"ล่ะกรรมมนัยติุธรรม  ไม่ตอ้งรอชาติ
หน้าหรอกนะ  ปัจจุบนัธรรมเลย  คิดผิดมนัก็ทุกข์ขณะคิดเลยจริงไหมเอ่า  ไม่เชื"อไป
พิสูจนไ์ด ้ คิดถูกมนักไ็ม่ทุกข ์ พิจารณาดูซิ  เอาสตินั"นล่ะดู  ดูตรงปัจจุบนันั นน่ะ  คิดผิด



ทุกขท์นัที  นี"ล่ะกรรมมนัยติุธรรม  เขาเรียกว่าอกุศลกรรม  คิดผิดนั"นล่ะเป็นอกุศลกรรม 
คิดถูกเป็นกุศลกรรมเห็นไหม ทีนี จะเลือกขา้งไหน  อนันี ตอ้งเลือกขา้งนะ  จะเลือกขา้ง
ไหน  ถา้จะเลือกขา้งกองทุกขก์คิ็ดผดิไปเรื"อยๆ  ถา้จะเลือกขา้งไม่ทุกขก์ห็ดัคิดใหถู้ก  หดั
คิดให้ถูก  ตอ้งหัดนะ  คาํว่าตอ้งหัดตอ้งหัดสติก่อน  ให้มีสติระลึกรู้ก่อนว่าเราคิดเรื"อง
อะไร  แลว้ตอ้งมีปัญญา  มีสัมปชญัญะตอ้งรู้ตวั  มนัคิดไปแลว้มนัทุกขห์รือมนัสุข  มนั
ทุกขแ์ลว้จะเอาอะไรกบัมนั  นี"ตอ้งหัดพินิจพิจารณา  สัญญาก็พูดให้ฟังแลว้  จาํไปเรื"อง
นั นเรื"องนี   เรื"องเก่าๆอดีต  ดีใจก็คุยขึ นมาดีใจอยู ่ อยูใ่นลมในแลง้  พอเรื"องไม่ชอบใจก็
คิดขึ นมา  เสียใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านรําคาญ  กอ็ยูใ่นลมในแลง้แถมทุกข ์ เห็นไหมคนเรานี"
ทาํเรื"องโง่ๆเยอะนะ  มนุษยนี์"นะหลงตนเอง  มนุษยนี์"หลงตนเอง  บอกว่าเราเป็นสัตว์
ประเสริฐกวา่เขา  บางทีมนุษยนี์"กโ็ง่กวา่สัตวน์ะ  โง่กวา่สัตวน์ะ  ดูง่ายๆ   สัตวน์ะ  นกน่ะ
เวลามนัไข่ออกมาแลว้นะมนักกไข่  พอไข่มนัออกมาเป็นตวัเลก็  มนักค็าบเหยื"อมาเลี ยง
ลูกใช่ไหม  จริงไหมเอ่า  พอเลี ยงเสร็จมนัโตขึ นปีกออกมนักพ็าลูกไปหากิน   ฝึกบินฝึก
หากิน  โยมเคยเห็นไหม  มนัจะพาลูกมนัจะตามมนัไป  พอมนัโตอีกหน่อยลูกมนัก็แยก
รัง  ไปมีคู่ไป  แม่มนักแ็ยกรัง  มนัไม่ไดไ้ปอาลยัอาวรณ์กนันะ  ไม่ไดทุ้กขเ์หมือนมนุษย์
นะ  มนุษยนี์"ทุกเรื"องเลย  หาเรื"องทุกขใ์ห้ตวัเอง  คิดๆๆๆไปทุกขไ์ป  ห่วงหนา้ห่วงหลงั  
ลูกบอกแม่เอ๊ย  อยา่ห่วงเลยหนูเลี ยงตวัเองรอดแลว้  เงินเดือนหนูยงัมีมากกว่าแม่อีก  แม่
ก็ยงัห่วงกลวัลูกไม่มีกิน  นี"ดูสิความคิด  ใช่ไหม  มนัหลอกอยู่อย่างนั น  หลอกให้ทุกข ์ 
แลว้ความทุกข์นั นน่ะลูกจะมีความสุขไหม  ลูกเห็นแม่ทุกข์ลูกก็ไม่สุขหรอกนะ  หรือ
โยมว่ามนัสุข  นี"ไม่สุขหรอกนะ  แลว้กระแสจิตตวันี แม่ลูกมนัสัมพนัธ์กนั  กระแสจิต
ตรงนั นมนัจะสัมพนัธ์กบัลูกอีกน่ะ  แลว้ลูกจะมีความสุขหรือ  แลว้คิดหรือว่าแม่นั นน่ะ
รักลูก  นี"มนัมุมกลบัเห็นยงั  มุมกลบันะ  ความรักที"แม่ให้เหมือนให้ขยะ  เพราะอะไร  
เพราะรักลูกแลว้ทาํไม่ถูกวิธี  ใจก็อยากปรารถนาให้ทองคาํลูก  แต่เวลาให้ลูกจริงๆให้
ขยะ  ความปรารถนากบัการกระทาํ  วธีิการนั"นเองมนัไม่ตรงไง  เหตุนั นพระผูมี้พระภาค
เจา้จึงตรัสไว ้อุชุปฏิปันโน ปฏิบติัตรง  เรารักลูกอยากให้ทองคาํลูกเราก็ตอ้งเอาทองคาํ
ให้  ไม่ใช่ให้ขยะนะ  จาํไวใ้ห้ดีนะ  ถา้เราให้ขยะลูกก็แสดงว่าเราไม่ไดรั้กลูกจริง  รัก
ตวัเองมากกว่า  ถา้รักลูกอยากให้ทองคาํก็ตอ้งให้ทองคาํ  ทีนี เราให้ขยะลูกเพราะอะไร  
เพราะเรามืดบอดนั"นเอง  เราไม่รู้จกัทองคาํกบัขยะ  ใจอยากจะให้ทองคาํลูก  แต่ไม่รู้จกั
ทองคาํมาให้ขยะลูก  ฉนัใดฉนันั นอนันี เทียบให้ฟังเป็นบุคลาธิษฐาน  ถา้เรารักลูกอยาก



ให้ทองคาํลูกก็ตอ้งให้ทองคาํ  เหตุนั นพ่อแม่ถา้รักลูกจริง  ก็ตอ้งปรารถนาให้เขาเจริญ  
การปรารถนาให้เขาเจริญนี"เราตอ้งรักษาจิตเราให้เจริญก่อน  เมื"อจิตเราเจริญผ่องใส
นั"นเอง  มนัมีอานุภาพอยู ่ มนัมีกาํลงั  จิตที"เขาสัมผสักบัเรามนักเ็ป็นความสุข  ถา้เราเศร้า
หมอง  จิตที"เขาสัมผสัเรากเ็ศร้าหมอง  นี"ตวันี ต่างหาก  เพราะปุถุชนในโลกนี ยงัไม่เหนือ
โลภโกรธหลง  ยงัไปตามโลภโกรธหลง  การเกิดในสามไตรโลกธาตุ  เกิดเพราะเปลี"ยน
สภาวธรรม  เปลี"ยนอารมณ์ที"เป็นกุศล  เพราะยงัไม่ใช่พระอริยเจา้ที"ท่านละโลภโกรธ
หลงเป็นสมุจเฉท  ปุถุชนยงัมีโลภโกรธหลง  แต่ที"ไปเกิดในสวรรคพ์รหมเพราะเปลี"ยน
อารมณ์  ทาํกุศลนั"นเอง  เปลี"ยนสภาวะขณะจิตตรงนั นที"ดบั  นี"คือกรรมนั"นเอง  เหตุนั น
ถา้เราเขา้ใจถูกตอ้ง  เราตอ้งรักษาจิตเราก่อน  การรักษาจิตเรานั"นเองเท่ากบัใหท้องคาํลูก  
นี"ใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง  ไม่ใช่การห่วงหาอาลยัแบบโลกๆ  ลกัษณะนั นจึงเหมือนใหข้ยะแก่
ลูก  เมื"อเรารักษาจิตเราให้ถูกตอ้งกระทาํให้ถูกตอ้ง  มนัเท่ากบัสอนทั งเราสอนทั งลูก  
เหมือนแม่ปูลูกปู  แม่ปูก็บอกลูกปูเดินให้ตรง  ลูกปูก็บอกแม่ก็เดินอย่างนี หนูก็เดินตาม
แม่  แลว้แม่จะบอกให้หนูเดินตรงเหมือนอย่างไร  มนัเดินไม่เป็นน่ะเพราะแม่พาเดิน
ขา้งๆตลอด  ฉนัใดฉนันั น  เหตุนั นการประพฤติปฏิบติันั"นเองจึงมีอานิสงส์  มีอานิสงส์
ต่อตวัเองให้ใจเรานั"นล่ะเดินในทางที"ถูกตอ้ง  ผลแห่งการดาํเนินที"ถูกตอ้ง  ความทุกข์
ยอ่มเบาบาง  วฏัฏะย่อมสั นลง  อนันี คืออานิสงส์ของการประพฤติปฏิบติั  การประพฤติ
ปฏิบติัที"ถูกตอ้งยงัเป็นอานิสงส์ต่อลูกต่อหลานต่อคนขา้งเคียง  ไดเ้ห็นไดเ้ป็นแนวทางได้
สัมผสัเป็นคติ  ใหเ้ขาไดด้าํเนินตามที"ถูกตอ้งดว้ย  จึงเป็นทั งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  
เหตุนั นผูมี้ปัญญาจึงรู้เหตุรู้ผล  รู้ถึงคุณและโทษ  ประโยชน์มิใช่ประโยชน์  พระผูมี้พระ
ภาคเจา้จึงตรัสปัจฉิมโอวาท  “สังขารทั งหลายมีความเสื"อมสิ นไปเป็นธรรมดา  เธอ
ทั งหลายจงยงัความไม่ประมาทใหถึ้งพร้อม”  ผูที้"ยงัความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือผู ้
ไม่ประมาทนั"นเอง  ย่อมรู้อรรถะคือประโยชน์ทั งปวง  ยอ่มรู้กิจที"ควรทาํคาํที"ควรพูด  รู้
ถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  รู้ถึงเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื"อม  บุคคลนั น
จึงดาํเนินดว้ยความปลอดภยันั"นเอง  จนกว่าจะสิ นสุดวฏัจกัรเขา้สู่พระนิพพานนั"นเอง  
เหตุนั นการแนะนาํในวนันี ก็เพื"อเตือนสติ  ให้หัดพินิจพิจารณาดาํเนินในทางที"ถูกตอ้ง  
ทาํในสิ"งที"ถูกตอ้ง  แลว้ใหพ้ิจารณาตั งแต่หวัจดเทา้นี"  กายใจเรานี นี"  มนัไม่ใช่ของเรานะ  
เมื"อมนัไม่ใช่ของเราก็อาศยัเขาทาํประโยชน์  ไม่ว่าสิ"งใดเกิดขึ นในใจให้พินิจพิจารณา  
“อยา่เอาเราเขา้ไปในใส่มนั  อยา่เอามนัมาใส่เรา  สิ"งที"เกิดขึ นมาในใจกไ็ม่ใช่ของเรา  ไม่



มีเราในสิ" งนั น  สิ" งนั นก็ไม่มีในเรา  เป็นแค่สภาวธรรมอนัหนึ" ง  เป็นแค่ธาตุอันหนึ" ง  
เกิดขึ นแลว้ดบัไป”  ใหต้ั งสติให้มั"น  หดัพินิจพิจารณาแยกแยะลงสู่ความจริงของสิ"งนั น  
แลว้ความทุกขจ์ะเบาบางนั"นเอง อนันี การประพฤติปฏิบติัโดยสมมติกเ็พื"อตนเองนั"นเอง  
ไม่ใช่เพื"อผูอื้"นนะ  เพื"อตนเองก่อนนะ  ตนเองไดรั้บก่อน  ผูอื้"นกต็ามมา  มนัเป็นเหตุปัจจ
โยนั"นเอง  เหตุนั นทาํไมเราตอ้งปฏิบติั  ทาํไมเราตอ้งเจริญพระกรรมฐาน  ทาํไมเราตอ้ง
ทาํวตัรสวดมนต์  ก็เพื"อดาํเนินในทางที"ถูกตอ้งนั"นเอง  เพื"อประโยชน์เรานั"นเอง  เพื"อ
ความสุขอนัไพบูลยน์ั"นเอง  การแสดงธรรมกข็อยติุแต่เพียงเท่านี . 
 

    ผู้มีปัญญานั)น ย่อมเห็นสิ�งทั)งหลายตรงตามความเป็นจริง   

ย่อมเห็นคุณเหน็โทษในสิ�งทั)งหลายทั)งปวง   ผู้ด้อยปัญญาหรือผู้ที�หลง    

เหมือนคนหลงทาง  จะไม่รู้ว่าทางออกตรงไหน   หลงอยู่อย่างนั)น    

หาทางออกไม่ได้   เวยีนอยู่อย่างนั)น 
 


