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ตั้งใจนัง่ใหดี้นะ ต่อไปน้ีเป็นการเขา้สงคราม เขา้สงครามเอาชนะตวัเอง เกิดเป็นคน ทุกคน
ปรารถนาความสุขนะ เกิดเป็นคน ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขความเจริญ แต่มนัไม่สมปรารถนา
เพราะอะไร มนัไม่สมปรารถนาเพราะกรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั กรรมจ าแนกสตัวใ์หเ้กิด
ต่างๆ กนั การกระท าท่ีท ามามนัจ าแนกเราไป แลว้แต่การกระท ามาเลย แต่การกระท ามาจ าแนก
สตัวใ์หเ้กิดต่างๆ กนั  

แมแ้ต่องคส์มเดจ็สมัมาพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ และประกาศธรรมออกไปผูท่ี้ปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ไดท้ าตามความเป็นจริงในอริยสาวกต่างๆ กมี็จริตนิสยัต่างๆ กนั เป็นเอตทคัคะ 
๘๐ ทาง ๘๐ องค ์ก ็๘๐ ทาง พระอานนทไ์ดม้ากหน่อย ๓-๔ แนวทาง นัน่น่ะ “กรรมจ าแนกสตัว์
ใหเ้กิดต่างๆ กนั” แมแ้ต่ผูส้ าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้กย็งัต่างกนั ต่างกนัในวาสนาบารมี แต่เสมอ
กนัดว้ยการพน้ทุกข ์ถึงธรรมเหมือนกนัไง  

อริยสาวกตามเสดจ็ทนัองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้
กวา่จะแสวงหาธรรมมา เพื่อจะใหเ้ราเดินตามน่ีทุกขย์ากล าบากมหาศาล เป็นองคศ์าสดาเป็นผูเ้ดิน
น าทางเราไปก่อน แลว้เราเป็นผูเ้ดินตาม จะเป็นผูเ้ดินตาม ถึงวา่ กรรมจ าแนกสตัวใ์นเกิดต่างๆ กนั
น้ี เป็นค าพดูขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้รู้ตาม
ความเป็นจริง แลว้จ าแนกออกไวต้ามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงท่ีท่านรู้ท่านเห็นนะ รู้ทั้ง
โลกนอกและโลกใน  



เท่ียวในศีล สมาธิ ปัญญา ๒ 

 

©2011 www.sa-ngob.com 

โลกใน คือโลกของกิเลส โลกของอริยสจั ก าจดัอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ออกไปจากใจได้
ทั้งหมด แลว้วาสนาบารมีเป็นพทุธภมิู รู้ออกไปทั้งหมด ถึงวา่กรรมท าใหเ้ราสตัวจ์  าแนกเกิดต่างๆ 
กนั เราเกิดตายเกิดตายมาในวฏัสงสารน้ีมหาศาล ไม่มีตน้ไม่มีปลาย แมแ้ต่องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ยงัไม่มีตน้ไม่มีปลาย 

แลว้เราเป็นใครล่ะ เราเกิดมา เกิดมาแลว้พบพระพทุธศาสนาน้ีถึงวา่เป็นวาสนาบารมีอยา่ง
มหาศาล อยา่งมหาศาลเลย เพราะการเท่ียวในวฏัฏะ จิตน้ีเป็นนกัท่องเท่ียว เคยเกิดเคยตายในภพ
สูงๆ ต ่าๆ มามากมายมหาศาล เคยเกิดสูงแลว้กต็อ้งกลบัมา หมดบุญวาสนาแลว้กย็อ้นกลบัมาเกิด
ใหม่ เกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นสตัวเ์ดรัจฉาน เกิด เกิดทุกอยา่งท่ีเคยในวฏัฏะน้ีมี จิตน้ีเคยเกิดมา
ทั้งนั้น “เคยเกิด” เกิดแลว้ตาย เกิดแลว้ตาย จนซากศพท่ีมนัตายทบัตายซอ้นมาเป็นแผน่ดินข้ึนมาน่ี
ขนาดไหน  

ดินในร่างกายของเรา ธาตุ ๔ ผสมกนัเกิดมา จิตน้ีปฏิสนธิเกิดข้ึนมา แลว้มนัเจริญเติบโต
ข้ึนมา ไดใ้ชส้อยส่ิงต่างๆ ในโลกน้ี แลว้กต็ายไปตายไป จนวา่ส่ิงท่ีเกิดตายซบัตายซอ้นน้ีเรามานัง่
บนกองกระดูกของเรากนัเองไง พระพทุธเจา้บอกธาตุดิน เราเคยเกิดเคยตายมา เรามานัง่ทบับน
กองกระดูกของเราเองดว้ยนะ ไม่ใช่ของสตัวโ์ลกอ่ืน ถึงวา่ “จิตน้ีเป็นนกัท่องเท่ียว” แต่ท่องเท่ียว
ตามกิเลสไง ท่องเท่ียวตามอ านาจวาสนาไป เราท่องเท่ียวไปเร่ือยท่องเท่ียวไปเร่ือย 

ดงันั้นในโลกของวฎัฎะน้ีเราไม่สามารถมองเห็นได ้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้กบั
พระอรหนัตต่์างๆ ท่ีส้ินไปแลว้ ถึงจะเขา้ใจเห็นตามความเป็นจริง ในเม่ือเราเป็นคนท่ีมองไม่เห็น
เราตอ้งเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้สิวา่ จิตน้ีเคยเกิด เกิดตายทบัตายซอ้นมา เท่ียว
ในวฎัฎะมา เท่ียวทุกขเ์ท่ียวยากมาตลอด จะมีความสุขบา้งกพ็อหายใจเท่านั้น นอกนั้นมีความทุกข์
เป็นสจัจะ ความทุกขเ์ป็นอริยสจั เป็นความจริงแนบไปกบัใจทุกๆ ดวง จะเกิดภพไหนชาติไหน 
ตอ้งมีความเศร้าหมองความทุกขใ์จแนบไปกบัใจ จะมีบุญวาสนา เกิดเป็นเทวดาจะเพลิดเพลินไป 
แต่มนักมี็การเศร้าหมองมีการเศร้าหมองมีความอมทุกขอ์ยูภ่ายในนั้น  

เพราะทุกขน้ี์มนัเป็นอวิชชาฝังอยูใ่นหวัใจของทุกๆ ดวงจิต ท่ีเท่ียวอยูใ่นวฏัสงสาร จิตน้ี
เป็นนกัท่องเท่ียว กเ็ท่ียวไปพร้อมกบัอวิชชา เท่ียวไปพร้อมกบัความมืดบอด ความมืดบอด ฟังสิ 
ความมือบอดเพราะอะไร เพราะเวลาตายไปแลว้ เกิดภพใหม่มนัจ าภพเก่าไม่ไดห้รอก  
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องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม ซ้ึงในคุณของอาฬารดาบส อุทกดาบส  

ธรรมน้ีละเอียดอ่อนลึกซ้ึงมาก จะสอนใครดีหนอ จะสอนใคร ใครจะรู้ตามได ้ คนท่ีรู้ตาม
ไดต้อ้งมีพื้นฐาน อาฬารดาบส อุทกดาบสน้ี เป็นผูท่ี้มีสมาบติั ๖ สมาบติั ๘ ควรจะรู้ธรรม ควรจะรู้
ธรรมก าหนดดูวา่จะสอนใครก่อน อาฬารดาบสกต็ายไปแลว้เม่ือวานน้ี ตายไปแลว้เม่ือ ๗ วนัน้ี 
นัน่อาฬารดาบส ดาบสทั้งสองตายไปแลว้ น่ีไม่ตามไปสอนล่ะ ในเม่ือคุณกมี็กนัอยู ่ ท าไมไม่ตาม
ไปสอนคนท่ีตายแลว้?  

เพราะคนท่ีตายแลว้ พอเขาตายจากดาบสนั้น เขาไปเกิดเป็นพรหมทนัที จะไปสาวถึงเขา
เหรอ จะสาวถึงในภพคนละภพน่ะเขาจ าไม่ไดแ้ลว้ เห็นไหม มนัสอนกนัไม่ไดแ้ลว้เพราะคนตาย
แลว้ไปเกิดภพใหม่มนักเ็ป็นคนใหม่ เป็นพรหมใหม่ เป็นเทวดาใหม่ มนัจ าชาติเก่าไม่ได ้ เป็นไป
ดว้ยความมืดบอด มีบุญมีกศุลขนาดนั้นกร็ะลึกอดีตไม่ไดห้รอก  

ไปเกิดภพใหม่ชาติใหม่กไ็ปอยูใ่นภพใหม่ชาติใหม่ การท่ีเกิดอนันั้น ถึงวา่คนตายไปแลว้
ไม่ใช่ตายแลว้ตายเปล่า ตายแลว้มนัเสวยภพเสวยชาติใหม่ไปเลย ยกเวน้ไวแ้ต่สมัภเวสีตายแลว้รอ
อนันั้นกอี็กเร่ืองหน่ึง แต่ส่วนใหญ่ถา้มีบุญกศุลตายแลว้จะไปเลย ไปเลย เสวยภพไป ถึงวา่คนตาย
แลว้หมดโอกาสไง หมดโอกาสเพราะวา่เขาตอ้งไปเสวยร่างใหม่ เขาไปเสวยความคิดใหม่
ความคิดท่ีบงัความคิด  

เราถึงเป็นมนุษยอ์ยูปั่จจุบนัน้ี เราพบพระศาสนา เรามีบุญกศุลมาก เพราะพระพทุธเจา้พดู
ถึงอริยสจัไง พระพทุธเจา้สอนมรรคอริยสจัจงัใหเ้รากา้วด าเนินตามไป น่ีวาสนามนัอยูต่รงนั้น ถา้
ตายไปแลว้ เราไดส้ร้างกศุลไว ้ เรากไ็ปเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไร ภพของเทวดานั้นมนัท าใหเ้รา
เพลินไปอีก ถึงวา่อนันั้นมนัเป็นผลของบุญกศุล แต่บุญกศุลนั้นสะสมไวใ้หใ้จน้ีพฒันาข้ึนมา ใจ
พฒันาข้ึนมาเพราะวา่นกับวช พระเณรเอย ผูท่ี้บวช ผูท่ี้เขา้มาในศาสนาเป็นคนท่ีจนตรอก เป็นคน
ท่ีไม่มีทางออก ถึงตอ้งมาเป็นนกับวช มนัจริงอยา่งนั้นหรือ  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นถึงกษตัริย ์ จะเสวยราชยอ์ยูแ่ลว้ในอีก ๗ วนัขา้งหนา้ 
ยงัสละออก คนท่ีหนัหนา้เขา้มาประพฤติปฏิบติั มนัละเอียดอ่อนลึกซ้ึงจนโลกเขามองเห็นไป
ไม่ไดไ้ง  
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การท่องเท่ียวอยูใ่นวฏัฏะกบัการท่องเท่ียวอยูใ่นโลก เอาโลกเราปัจจุบนัน้ี วฏัฏะน้ีมนั ๓
โลกธาตุ เอาแค่โลกเราท่ีเกิดเป็นมนุษยน้ี์ เรากอ็ยากท่องเท่ียวไปในโลก เราอยากใชชี้วิตแบบ
ความสุขของโลกท่ีเขามีกนัอยู ่ เขามี รูป รส กล่ิน เสียงขนาดไหน เรากอ็ยากจะมีเป็นไปกบัเขา 
แลว้มนัเป็นไปกบัเขาแลว้ มนัสมความเป็นไปไหม 

ท่ีมนัล่มจมอยูน้ี่ ชาติล่มจมอยูน้ี่กเ็พราะอยากเจริญรุ่งเรืองเหมือนเขา เจริญรุ่งเรืองทางวตัถ ุ
แต่หวัใจแหง้ผาก หวัใจเศร้าหมอง หวัใจเดือนร้อน ตะเกียกตะกายอยากใหมี้วตัถุส่ิงท่ีมนัเกิน
ความจ าเป็นไง ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัใหจิ้ตกบักายน้ีพอเคร่ืองด าเนินไปไดเ้ท่านั้นเอง มนัเคร่ือง
อยูอ่าศยั ถา้เราอาศยัดว้ยมีสติมีสมัปชญัญะมนัเป็นเคร่ืองอยูอ่าศยั เงินจะมีประโยชน์ต่อเม่ือท่ีจิตใจ
คนนั้นประเสริฐไง จิตใจคนนั้นประเสริฐ เงินจะเป็นประโยชน ์เราจะใชเ้ป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย 
เราเป็นเจา้นายของเงิน เราจะใชเ้งินนั้นไป 

แต่เราแสวงหาเงินมาใหเ้งินเป็นเจา้นายเรา เกบ็รักษาไวก้เ็ป็นทุกข ์ เกบ็รักษาอยา่งเดียวกย็งั
เป็นทุกขอ์ยูแ่ลว้ ถา้เราใชผ้ดิประเภทอีก ใชใ้นทางความชัว่ เงินนั้นใหผ้ลเป็นลบกบัเรา เราหาเงิน
นั้นมาดว้ยความทุกขย์ากแสนเขญ็ แลว้มีเงินมา เงินยงัมาท าใหเ้ราตกทุกขต์กต ่าไปอีก นัน่น่ะ 
เพราะเราไม่ใชปั้จจยั ๔ ตามความเป็นจริง ปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยั เราอาศยัเขาให้ชีวิตน้ีมีความ
สะดวกสบายพอจ าเป็นในปัจจยั ๔ เคร่ืองอยูอ่าศยัเท่านั้น  

พอความจ าเป็น ถา้มนัมากเกินไปมนัท าใหค้นนั้นนิสยัเสียไปได ้ นิสยัเสียเป็นคนใจแตก 
เป็นคนกน้ร่ัว เกบ็หอมรอมริบไวไ้ม่ได ้นัน่น่ะ เงินท่ีหามาเองมนักย็งัเป็นส่ิงยอ้นกลบัมาใหเ้ราเป็น
คนนิสยัเสียไปได ้เพราะวา่ใจคนท่ีเป็นประเสริฐ ท่องไปในโลก ท่องไปในโลกของเขา เราท่องไป
แลว้ยอ้นกลบัมาวา่เราไดอ้ะไรติดตวัของเรามา เราไดอ้ะไรเป็นแก่นสารของชีวิตน้ี  

แต่คนท่ีวา่จนตรอกจนมุม เขาวา่ไม่มีทางออก ตอ้งมาเป็นนกับวช ตอ้งบวชพระ บวชเณร
บวชชี บวชอะไรเป็นคนจนตรอก...เป็นคนประเสริฐต่างหาก เป็นคนท่ีหวัใจสูงส่ง เป็นคน
มองเห็นประโยชน์ท่ีโลกเขามองไม่เห็นไง มนัเป็นประโยชนข์องโลก เป็นอริยภูมิ ภูมิท่ีจะท าให้
พน้จากการเวียนวา่ยตายเกิด อยา่วา่แต่โลกมนุษยน้ี์เลย แมแ้ต่จะหกัวฏัฏะออกไปจาก ๓ โลกธาตุ
นั้นน่ะ มนัเป็นไปไดไ้หม  
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โลกน้ีเขามืดบอดไง มืดบอดวา่เป็นไปไม่ได ้โลกอยูอ่าศยักนั ตายแลว้กต็ายสูญ ใหเ้ท่ียววน
ไปในวฏัฏะ เท่ียวไปในความทุกขค์วามยาก แลว้ยงัสะสมมาใหเ้ป็นบาปอกศุลไป เป็นบาปเป็น
อกศุลไปตกต ่าไปอีก เพราะมนัจะท าแต่ตามใจตวัมนั พอจะท าคุณงามความดี บอกวา่เป็นคนจน
ตรอกจนมุม...คนจนตรอกจนมุม หรือจะเอาชีวิตเอาดวงจิตออกพน้จากวฏัฏะไป ไม่ตอ้งเวียนวา่ย
ตายเกิดอีก 

ตายเกิด ตายเกิด มนัเป็นความทุกขย์าก ความเกิดความตาย เกิดมากวา่จะเกิดมาเป็นมนุษย ์
เกิดมาเป็นอะไรกทุ็กขอ์ยา่งนั้นเหมือนกนัหมด การเกิดน้ี ชาติปิ ทุกขา การเกิดน้ีเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ 
การเกิดแลว้ถึงทุกขถึ์งจรมาทั้งหมด ทุกขใ์นปัจจุบนัท่ีเราเห็นกนัอยูน้ี่ท่ีวา่เป็นความทุกข ์ ความ
ทุกขข์องเรา มนัเศร้าหมอง มนัเศร้าหมองเพราะมนัไม่สมความปรารถนา เราสร้างส่ิงใดแลว้ไม่สม
ความปรารถนาแลว้ อนันั้นเป็นทุกข ์อนัน้ีจรมา  

แต่จะมี ทุกขอ์ยา่งน้ีกเ็กิดเพราะเราเกิดข้ึนมา เราเป็นมนุษย ์ ในมนุษยเ์ขาตอ้งการส่ิงใด ใน
มนุษยน้ี์ ในโลกน้ีเขาปรารถนาอะไร เขาเห่อในอะไรเป็นคร้ังเป็นคราว เขาป่ันกนัข้ึนมาใหเ้ราหลง
กนัข้ึนมา เป็นคนท่ีมีปัญญาเขาหาเงินไดใ้นโลก คนท่ีไม่มีปัญญาเป็นข้ีขา้เขาไปตลอดในโลกน้ี 
เขาป่ัน มนัมีคุณค่าเป็นคร้ังเป็นคราวข้ึนไป เด๋ียวกห็มดคุณค่าไป แลว้แต่กระแสของโลกจะเป็นไป 
มนัเพราะมีชาติมีความเป็นมนุษย ์มีความเห่อตามเขา มีจิตมีการรับรู้  

ชาติการเกิดถึงเป็นทุกขอ์ยา่งยิง่ แลว้การหกัออกจากการเกิดการตายมนัจะไปหกัออกท่ี
ไหนถา้เราไม่เจอพทุธศาสนา ลทัธิศาสนาต่างๆ กส็อนกนัมา สอนกนัมาวา่ตายไปแลว้จะรอ บุญ
กศุลจะตามไปขา้งหนา้ มนัเป็นความเป็นจริงอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ เพราะจิตน้ีตอ้งตายแลว้เกิด เกิดแลว้
ตายไม่มีท่ีส้ินสุด  

เวน้ไวแ้ต่พระอรหนัตเ์ท่านั้น ตายแลว้ไม่เกิด เกิดมาน้ีเป็นชาติสุดทา้ย องคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รกท่ีปฏิญาณอยา่งนั้น แลว้เสวยวิมุตติสุขในใจองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เป็นความเป็นจริง รู้เห็นตามความเป็นจริงแลว้จ าแนกธรรมไวใ้หเ้ราเดินตาม เรา
จึงตอ้งท่องเท่ียวไปในธรรมวนิยัขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัม
พทุธเจา้บอกวา่ใหท่้องเท่ียวเขา้มาในธรรมน้ีไง ไม่ใหท่้องเท่ียวไปในวฏัฏะ ไม่ใหท่้องเท่ียวไปใน
โลกของเขา  
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ในโลก ในสงสาร ในส่ิงท่ีโลกเขาเห่อเหิมกนัไป ท่องเท่ียวไปอยา่งนั้น ท่องเท่ียวเอาแต่
ความอ่อนเพลีย อ่อนลา้มา เสียพลงังานไปทั้งหมด แลว้กส็ะสมแต่กองทุกขเ์ขา้มา ไม่เป็น
ประโยชน์เลยกบัการเกิดการตายน้ี กลวัแต่วา่จะไม่ทนัเขา กลวัแต่จะไม่ทนัโลกเขา กลวัแต่ปัญญา
จะนอ้ยไง พยายามสะสมไปตามเขา จะใหเ้ห็นตามความเป็นจริงกบัเขาวา่เรากเ็คยเห็น ส่ิงนั้นเราก็
เคยเห็น เรากว็นไปกบัเขา แลว้ไปกวา้นเอาอะไรเขา้มา กวา้นเอายาเสพติด เอาส่ิงท่ีติดเขา้มา ไป
เห็นภาพ มนัฝังเขา้ไปท่ีใจ  

ส่ิงท่ีเราเห็นมาเป็นประโยชน์ของทางโลก มนัจะมาขดัแยง้กบัการประพฤติปฏิบติัทั้งหมด
เลย เพราะวา่เห็นปฏิบติัแลว้มนัคิดฟุ้ งซ่านไป ส่ิงท่ีเห็นปฏิบติัมา ส่ิงท่ีไปเห็นไปสะสมมามนัเป็น
สญัญาซบัเขา้ไปท่ีใจ เวลาจิตมนัจะสงบเขา้ไป ส่ิงนั้นจะต่อตา้นออกมา ส่ิงนั้นจะมีการกระทุง้
ออกมา เหมือนส่ิงนั้น เหมือนส่ิงน้ี ส่ิงท่ีเคยมีอยูใ่นใจมนัจะเทียบค่าออกไปกบัความกระทบของ
อารมณ์ตลอดเวลา มนัเป็นประโยชน์ต่อเม่ือ เราออกมาใชเ้ป็นประโยชน์  

“ส่ือ” กามคุณ ๕ การส่ือสารกนัจะเป็นประโยชน์ต่อเม่ือส่ือความหมาย ส่ือออกมาเป็น
สมมุติเฉยๆ แต่การจะเท่ียวเขา้มาในธรรมวินยั เท่ียวเขา้มาในธรรมวินยั พระพทุธเจา้จ าแนกธรรม
ไว ้ ศีล สมาธิ ปัญญา คฤหสัถก์ใ็หท้าน ศีล ภาวนา ใหแ้ต่มีทานก่อนเพราะมนัจบัตอ้งใดๆ ไม่ได้
เลย มนัไม่เห็นส่ิงใดมีคุณค่าไปหมดเลย เห็นแต่เรามีคุณค่า ส่ิงของต่างๆ มนัจะกวา้นเขา้มาเป็นเรา
มนัจะยดึมัน่ถือมัน่ในสมบติัทุกอยา่งวา่เป็นของเรา  

ถึงตอ้งใหมี้การสละทานออกไป ทานออกไป สละออก ส่ิงท่ีสละออกกิเลสมนัจะต่อตา้น
ไม่ใหส้ละออก ส่ิงท่ีเราไม่ยอมสละออกมนักส็ะสมเขา้มาท่ีใจ มนัเป็นยางเหนียวยดึเขา้ไป ซ ้าเขา้
ไป ซ ้าเขา้ไปอยูใ่นหวัใจนั้น ถึงวา่ถา้ ทาน ศีล ภาวนา มีทานก่อน ทานเพื่อใหห้วัใจนั้นควรแก่การ
งานคือสละออก การสละออกหวัใจมนัจะเปิด เพราะความตระหน่ีถ่ีเหนียวนอ้ยออกไป ความให้
อภยั ความเปิดใจ ใจจะเปิดกวา้งออกไปถึงตอ้งมีทานก่อน 

นกับวช พระ เณร ผูป้ฏิบติั ศีล สมาธิ ปัญญา ท่องเท่ียวไปในศีล สมาธิ ปัญญา ศีลคือการ
จ ากดั ตั้งแต่ศีล ๕ ศีล ๕ น้ีเป็นศีลของพวกคฤหสัถ ์ ศีล ๕ ปาณาติปาตา ไม่ฆ่าสตัว ์ไม่เบียดเบียน
เขา ไม่ลกัของเขา ไม่ผดิในกามคุณ ไม่โป้ปดมดเทจ็ นัน่น่ะ แลว้กไ็ม่ด่ืมสุราเมรัย ความเมาไง เมา
ในรสของความเมา  
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แต่ถา้ศีล ๘ ข้ึนไป เร่ิมขยบัเขา้มา ผูป้ฏิบติัมีศีล ๘ ศีล ๘ ไม่ใหเ้มาในส่ิง รูป รส กล่ิน เสียง 
ไม่ใหดู้การละเล่นฟ้อนร า นัน่น่ะ เพื่อกนัใจเขา้มา น่ีศีล ศีลคือการละเอียดเขา้ไปเร่ือย ศีล ๘ กเ็ร่ิม
ตั้งแต่ไม่ใหรั้บรู้อารมณ์โลกต่างๆ อารมณ์ท่ีท าใหเ้คลิบเคล้ิมหลงใหลไง ในการฟ้อนร าไม่ใหดู้ใน
การฟ้อนร า นัน่ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้ ศีลคือขอ้จ ากดั คือตา
ข่ายกนัไม่ใหจิ้ตใจน้ีออกไปขา้งนอก น่ีเท่ียวเขา้มาในศีล  

ศีล ธุดงควตัร ใหม้กันอ้ยสนัโดษในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไดม้าแลว้กย็งัเอาแต่พอเป็นไปกบัการ
ด ารงชีวิต น่ีศีล ท่องเท่ียวไปในศีลไง ศีลบงัคบัใจเราไม่ใหเ้ตลิดเปิดเปิงไปเหมือนกบัโลกเขา โลก
เขา เขาท าอะไรเขากพ็อใจในการกระท าของเขา อนันั้นเขาท่องเท่ียวอยูใ่นโลกในวฏัฏะ เราจะ
ท่องเท่ียวเขา้มาในศีลสมาธิ ปัญญา ท่องเท่ียว ค าวา่ “ท่องเท่ียว” เพราะอะไร ถึงวา่คนจนตรอกจน
มุมหรือจะเอามาท่องเท่ียว คนจนตรอกจนมุมมนัตอ้งเป็นคนท่ีอั้นตู ้ ไม่มีทางออกสิ แต่ท าไมนกั
ปฏิบติัเวิง้วา้งไปในอวกาศ จิตน้ีมองข้ึนไปในอวกาศเวิง้วา้งไปหมด 

จิตน้ีเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยเ์หนือส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน คนจนตรอกหรือจะมีทางออกไดข้นาดนั้น
เคร่ืองบินบินข้ึนไปในอวกาศมนับินไปไดท้ัว่ไปไดก้วา้งขวาง ดีกวา่ทางของรถ ดีกวา่ถนนหนทาง
ท่ีรถวิ่งไป มนับงัคบัไปตามถนน จะเล้ียวไปทางไหนมนัตอ้งอยูต่ามถนนหนทาง แต่ในเม่ือ
เคร่ืองบินของเรา กระสวยอวกาศเราข้ึนออกไปจากโลก มนัเวิง้วา้งไปหมด แลว้แต่มนัจะไป 

หวัใจของผูท่ี้ปฏิบติั คนจนตรอกจนมุมหรือท่ีมีทางออกไดข้นาดนั้น กวา้งขวางมหาศาลท่ี
จะเป็นไปไดห้มดเลย ถึงมีศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้โน่นน่ะ ศีลควบคุมใจ ท่องเท่ียวไปในศีล ศีลท าใจให้
ปกติ ปกติของใจคือศีลไง ศีลคึกคะนอง ความผดิของใจ นัน่น่ะ โลกเขาถา้ท าผดิออกไปถึงการ
ปาณาติปาตา ออกไปแลว้ ถึงจะเป็นการท าผดิศีล แต่ในการประพฤติปฏิบติัของเรา ศีล อธิศีล ศีล
ในความบริสุทธ์ิภายใน ไม่นอ้มนึก ไม่คิดในทางชัว่ ไม่คิดออกไปเลย เพราะเป็นมโนกรรม  

มโนกรรม คิดในการเบียดเบียนเขา คิดในความคิดอนัน้ีผดิศีลแลว้ ผดิศีลเพราะอะไร 
เพราะเวลามนัจะท าสมาธิข้ึนมา มนัจะท าไดย้ากเพราะอะไร เพราะใจมนัมีช่องไป ถึงไม่ใหย้  ้าคิด
ย  ้าท า ความคิดท่ีคิดอยู ่ คิดเจตนาเบียดเบียนเขานัน่น่ะ ความคิด “ท าไมเขาท าเราอยา่งนั้น ท าไม
เป็นอยา่งนั้น ท าไมเป็นอยา่งน้ี” อนันั้นเล้ียงชีวิตผดิแลว้ ทางโลกเขาเล้ียงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ 
ความด าริชอบ การงานชอบ การเล้ียงชีวิตชอบ คือการประกอบอาชีพชอบ  
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แต่ผูท่ี้ปฏิบติั ใจเสวยอารมณ์ ใจเสวยความคิดเป็นอาหาร ความคิดท่ีเกิดดบั เกิดดบัใน
หวัใจมนัจรมา เวลามนัคิดแส่ส่ายไป ใจฟุ้ งซ่าน ใจเดือดร้อน เลือดในร่างกายสูบฉีดแรงร้อนไป
หมดเลย เล้ียงชีวิตผดิ คิดแลว้มนัย  ้าคิดย  ้าท าจนเกิดอารมณ์ภายในใจ มนัฟุ้ งซ่านไง  

มนัถึงวา่ศีลไม่บริสุทธ์ิ ศีลภายในไง ศีลนอก-ศีลใน ศีลของเราไม่บริสุทธ์ิ เวลาท าสมาธิก็
เกิดข้ึนไดย้าก ศีลท่ีบริสุทธ์ิ ศีลท่ีบริบูรณ์ จะท าใหเ้กิดสมาธิท่ีตั้งมัน่ สมาธิท่ีไดศี้ลจากไดรั้บผล
จากศีลท่ีเป็นสมัมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเพียรชอบ ท าใหเ้กิดสมาธิตั้งมัน่ สมาธิควรแก่การ
งานจะเกิดปัญญาศีล สมาธิ ปัญญา เราบงัคบัไง เราขบัไสใจของเราใหท่้องเท่ียวไปในศีล สมาธิ
ปัญญา เราไม่ท่องเท่ียวไปในวฏัฏะ  

ในวฏัฏะน้ีมนัแสนทุกขแ์สนยาก ในวฏัฏะ เราท่องเท่ียวไปในวฏัฏะ สะสมเอามาแต่กอง
ทุกข ์สะสมมาในหวัใจน่ีเตม็ไปหมดเลย แลว้ยงัตอ้งตายเกิดตายเกิดไปอีก ทีน้ี พอจิตมนัเคย ความ
เคยชินกบัส่ิงท่ีมนัเป็นอารมณ์โลก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูใ่นหวัใจ มนัถึงจะไม่ยอมเขา้ทางไง 
เราถึงตอ้งพยายามบงัคบัขบัไสใหใ้จเราเขา้มา บวชมนักบ็วชท่ีตวั บวชท่ีหวั บวชท่ีการเราโกนผม
โกนค้ิว มนัยงัไม่ไดบ้วชใจ ใจมนับวชไม่ได ้ใจมนัไม่เป็นข้ึนมา เป็นความสมความปรารถนาท่ีเรา
เช่ือมัน่ในธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ มนัถึงตอ้งมีการบงัคบัไง  

“ศีล” มีศีล เท่ียวไปในศีล ศีลน้ีมนัผดิขนาดไหน มนัจะตรวจสอบตลอดเวลา การ
ตรวจสอบเกบ็เลก็ผสมนอ้ยใหม้นับริสุทธ์ิผดุผอ่งในหวัใจ มนัตั้งมัน่ มนัควรแก่การงาน มนัอยูใ่น
อ านาจของเรา น่ีเราพยายามบงัคบัศีลของเราเขา้มา เราตอ้งบงัคบัตอ้งมีสติ ถา้ไม่มีสติ เราไม่คิดมนั
กคิ็ดเอง ส่ิงท่ีสะสมมาท่ีวา่เราไปเท่ียวไปดู ไปอะไรน่ีมนัเกิดข้ึน สญัญามนัเกิดข้ึน มนักระทบแลว้
มนัฟุ้ งออกมา มนัฟุ้ งออกมา  

น่ีแหละศีลบริสุทธ์ิ ศีลภายในบริสุทธ์ิ ศีลเราดี บงัคบัเขา้มา บงัคบัเขา้มา ศีล ๒๑,๐๐๐ ขอ้
ยงัวา่ ในธุดงควตัรยงัเขา้มาอีกชั้นหน่ึงเขา้มา ธุดงควตัรไม่ปฏิบติักไ็ม่ผดิ แต่ศีลถา้เราผดิไป...ผดิ 
แต่ไม่มีใครหรอกท่ีจะรักษาศีลไดโ้ดยปกติสมบูรณ์ไดข้นาดนั้น เพราะอวิชชามนัอยูท่ี่ใจ เพราะ
ความเคยใจของเราท าใหผ้ดิพลาดไดต้ลอดเวลา  

ความผดิพลาด การกระท าทุกอยา่ง การฝึกฝนคร้ังแรกมนัตอ้งมีการผดิพลาดทั้งนั้นน่ะ การ
ผดิพลาดแลว้ มนัถึงวา่พระถึงตอ้งมีการปลงอาบติัไง การปลงอาบติัคือวา่ส่ิงท่ีผดิพลาดน้ีส านึกตน
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ไง เห็นโทษของมนั ผา้ขาดแลว้ตอ้งปะตอ้งชุน หวัใจขาด ศีลขาดจากใจ มีช่องทางใหใ้จมนัทะลุ
ออกไป ข่ายของปัญญา ศีลของปัญญา มนัจะตอ้นใจเขา้มา ข่ายกนัไม่ใหจิ้ตมนัฟุ้ งออกไปขา้งนอก 
ในเม่ือมนัขาด มนัทะล ุเรากป็ลงของเรา ในเม่ือเราอาบติัในวินยัของพระพทุธเจา้ 

แต่ถา้มนัเป็นอธิศีลขา้งใน เวลามนัคิดผดิเรามีสมัปชญัญะ เรารู้ทนั มนัไม่เป็นอาบติัเราก็
เตือนเราสิ เราเตือนไม่เป็นอาบติั แต่มนัท าใหใ้จเราไม่สงบเขา้มาพอ มนัไม่เป็นอาบติั แต่มนัเป็น
โทษ เป็นโทษกบัความฟุ้ งซ่านของเรา เป็นอาบติัเพราะมนัขดัผดิวินยัของพระพทุธเจา้ 
พระพทุธเจา้บญัญติัไว ้ เราท าผดิวินยันั้นคือเป็นอาบติั ผดิค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้น่ีเป็นอาบติั
ทั้งหมด แต่ถา้มนัคิดผดิ มนัท าผดิภายในหวัใจ อนัน้ีผดิ อนัน้ีไม่เป็นอาบติั เพราะมนัยงัไม่
แสดงออก แต่มนัเป็นมโนกรรม มโนกรรมท่ีท าใหห้วัใจมนัเคย ถึงไม่ใหย้  ้าคิดย  ้าท า ความผดิน้ีถึง
จะเห็น  

คนท่องเท่ียวไปในศีลของตวัเอง ตรวจสอบศีลของตวัเองตลอดเวลา น่ีท่องเท่ียวไปใน
ธรรมวินยัของพระพทุธเจา้ เราบงัคบัดว้ยสติสมัปชญัญะของเรา เราบงัคบัใจเราเท่ียวเขา้ไปใน
ธรรมใหม้นัไดด่ื้มกินรสของธรรม  

อาหารจากกิเลสมนัเล้ียงใจมาตลอด ใหห้วัใจเจบ็แสบปวดร้อนมาตลอด ร้องห่มร้องไหจ้น
น ้าตาไหลพรากเพราะอะไร เพราะวา่มนักินแต่ความเจบ็แสบท่ีมนัเคยกินมา “เล้ียงใจผดิ” เล้ียงใจ
ผดิหวัใจมีแต่ความทุกข ์ เราบงัคบัเพราะเราเห็นโทษของมนั เห็นโทษกบัการกินอารมณ์โลก โท
สคัคินา โมหคัคินา ไฟทั้งนั้น ถึงไฟกอ็มไฟเขา้ไปโดยไม่รู้วา่ท าอยา่งไร มนัจะคายไฟออกจากใจ
ไดไ้ง ถึงตอ้งเช่ือในศีลขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ท่องเท่ียวไปในศีล บงัคบัไว ้ถึงจะไม่
สูงกวา่นั้นกบ็งัคบัไว ้ พอใจบงัคบั ไม่ใช่คนจนตรอกจนมุม คนจนตรอกจนมุมจะไม่มีปัญญาได้
อยา่งน้ีหรอก คนจนตรอกจนมุมจะไม่มีช่องทางออกไปจากวฏัฏะได ้ 

คนประเสริฐต่างหาก เห็นผลของส่ิงท่ีโลกเขาตาบอดเขามองไม่เห็น โลกน้ีตามืดตาบอด
เห็นแต่วตัถุ เห็นแต่ความท่ีวา่เป็นการเบียดสี เบียดชนะคะคานกนั อนันั้นเป็นประโยชน์ไง เห็นวา่
เป็นผูแ้พ ้ “แพเ้ป็นพระ” แพน้ี้เป็นพระ แพข้า้งนอกแต่มนัชนะขา้งใน ชนะใจของตวั ใจชนะกิเลส
ไง กิเลสมนัไม่ยอมแพใ้คร ไม่ยอมแพทุ้กๆ ส่ิง แต่มนัยอมแพธ้รรม เพราะเราเอาธรรมน้ีขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้มาบงัคบัไวไ้ง บงัคบัใหอ้ยูใ่นศีล อยูใ่นธรรม 
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“ศีล สมาธิ” พอศีลมนัดีข้ึน ยกข้ึนสมาธิไง  

“สมาธิ” การท าสมาธิใหเ้กิดข้ึน ใจน้ีมนัทุกขม์นัเร่าร้อนอยู ่ เพราะวา่มนัแส่ส่ายตลอดเวลา 
ถึงครอบดว้ยศีลอยูม่นักค็รอบเอาไวเ้ฉยๆ มนัมีร้ัวไวไ้ง มีร้ัวบา้นไวป้้องกนัสตัวร้์ายจะเขา้มา
ท าลายบา้นเรา มนักต็อ้งมาชนร้ัวก่อน เรามีศีลน้ีเรากมี็ร้ัว และหวัใจตวับา้นตวัใจมนัยงัไม่ไดส้ร้าง
ข้ึนมา น่ีท่องเท่ียวไปใน ศีลสมาธิ ปัญญา ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เช่ือมัน่ไง  

ท่องเท่ียวไปในวฏัฏะกเ็ห็นอยูแ่ลว้ ท่องเท่ียวไปในโลกกก็วา้นแต่ความทุกขเ์ขา้มาใส่ตวั 
ท่องเท่ียวมาตลอด เห็นๆ กนัอยู ่ ยนืยนักนัได ้ ไม่ตอ้งถามใคร เรากรู้็ เรากเ็ห็น ทุกคนมีแต่ความ
ทุกขย์ากมาตลอด แลว้เรากทุ็กขย์ากมาจนถึงป่านน้ี เรากทุ็กขย์ากมา น่ีมนัยนืยนัไดด้ว้ยความทุกข์
อนันั้นแลว้ไม่เขด็ไม่หลาบเหรอ ถา้เขด็หลาบมนักต็อ้งยกใจเราข้ึนมา  

จากมีร้ัวขอบข้ึนมา เรากต็อ้งลึกเขา้ไป ลึกเขา้ไป ยกใจใหสู้งข้ึน วฒิุภาวะของใจจะเจริญ
ข้ึนไปตลอด ไม่อยูค่งท่ีหรอก เราใชพ้ลงังานไปตลอด ก าหนดนัง่ขดัสมาธิ นัง่สมาธิเราเดินจงกรม
อยูทุ่กวี่ทุกวนั แลว้หวัใจมนัจะดา้นชาอยูอ่ยา่งเก่าเหรอ หวัใจดา้นชาอยูอ่ยา่งเก่านั้นเพราะวา่เราท า
แต่นิดๆ หน่อยๆ เราท าแต่ความวา่เราท าวา่สกัแต่วา่ท าไง อยากจะเป็นชาวพทุธ อยากจะปฏิบติั
แลว้กท็  า แลว้ใจมนัดา้นไป ดา้นไป ความชินชากบัศีลกบัธรรม ความชินชาไง ถึงไม่ใหชิ้นชา 
ความชินชา การท าสกัแต่วา่ท า เพราะวา่เราเขา้ใจวา่เราปฏิบติัธรรมแลว้จะไดธ้รรมไง 

เราปฏิบติัธรรม ศึกษามาวา่การปฏิบติัธรรม การเดินจงกรม นัง่สมาธิแลว้จะเป็นอยา่งนั้น 
ความคาดความหมาย การคาดการหมายน้ีเป็นตณัหาไง ตณัหาท่ีมนัอยูใ่นใจเรา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา น่ีมนัคือตณัหาอยูแ่ลว้ มนัเป็นโลภคัคินา โทสคัคินา โมหคัคินา ความหลง ความโลภอยู่
ภายใน มนัเผาผลาญ มนัพยายามจะดนัออกมาจากใจอยูแ่ลว้ แลว้เรากมี็ตณัหาท่ีมีอยูใ่นใจโดยเป็น
ธรรมชาติของมนัท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม แลว้เรากศึ็กษามา แลว้เรากค็าดหมายวา่ท าอยา่งน้ีจะไดอ้ยา่งนั้น น่ี
คือการสนิทกบัธรรมไง  

พระพทุธเจา้ไม่ใหส้นิทกบัธรรม ตอ้งเคารพธรรมไง “กิริยาธรรม” ขณะท่ีวา่เราปฏิบติั เรา
สละสิทธิ เราสละอิสรภาพของเราทั้งหมดมานัง่อยูใ่นความสงบ เรายกกายเราถวายพระพทุธเจา้ 
อานนทบ์อกเขาดว้ยบอกคฤหสัถท่ี์เขาออกดอกไมธู้ปเทียนมาบูชาพระพทุธเจา้ วนัวิสาขะท่ีจะ
ปรินิพพานนัน่น่ะ บูชาพระพทุธเจา้ดว้ยอามิส ส่ิงท่ีท าบุญกศุลน้ีเป็นอามิสทั้งหมด บอกเขาดว้ยวา่  
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“บุญกศุลท่ีดว้ยเป็นอามิสบูชาไม่ประเสริฐเท่ากบัปฏิบติับูชา”  

ถา้เคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้วา่เป็น
ศาสดาของเราจริง เราเคารพ เราเช่ือมัน่ในธรรมไง รัตนตรัยท่ีมนัจะปักอยูก่ลางหวัอกเป็นปักมัน่
ตั้งมัน่อยูใ่นหวัใจของเรา เราเช่ือพระพทุธเจา้ พอเราเช่ือพระพทุธเจา้ เราตั้งมัน่ ใจเราตั้งมัน่ พอเรา
ใจตั้งมัน่ เรากจ็ะปฏิบติับูชาตามไง พระพทุธเจา้บอกวา่ ปฏิบติับูชาน้ีเป็นบูชาพระพทุธเจา้อยา่ง
ประเสริฐท่ีสุด แลว้เราจะท าสมาธิ เราปฏิบติับูชา เราตอ้งปฏิบติับูชาตามความเป็นจริงสิ แต่น่ี
ปฏิบติับูชาแต่เปลือกไง  

ร่างกายน้ีวา่ถา้ไดบุ้ญกไ็ดบุ้ญตอนปฏิบติั ละกิริยาของตวัเอง ความสะดวกของตวัเอง
ทั้งหมดมานัง่ขดัสมาธิ มานัง่ท าท่าขดัสมาธิ บงัคบัไม่ใหห้วัใจน้ีมนัแผอ่อกไป ไม่ใหค้วามรู้สึกมนั
แตกออกไป แลว้กน็ัง่ปฏิบติั แต่ความสนิทชิดเช้ือไง ความสนิท ความเคย ความคาดความหมาย 
ความคาดความหมายวา่ ธรรมตอ้งเป็นอยา่งนั้น สกัแต่วา่ปฏิบติั แลว้กค็าดหมายธรรมไป การไป
ชิดเช้ือไปคาดไปหมายเป็นตณัหาตวัท่ี ๒ ไง ตณัหาซอ้นตณัหาไง  

ความอยากในผลของตณัหา ๑ การคาดการหมายวา่ผล แลว้จิตมนักว็ิปัสสนึกเป็นไปตาม
ความเป็นจริง น่ีคือการไปสนิทชิดเช้ือก่อนไง ไม่เคารพธรรมตามความเป็นจริง เราเคารพธรรม
ตามความเป็นจริงเราตอ้งปฏิบติัแลว้ให้เป็นปัจจตัตงั รู้ข้ึนมาตามความเป็นจริงไง แลว้จิตจะรวม
ลงตามความเป็นจริงนั้น เกิดจากศีลท่ีบริสุทธ์ิ การเท่ียวไปในสมาธิธรรมไง การท่องเท่ียว การ
บงัคบัจิต การประพฤติปฏิบติัใหใ้จน้ีเป็นสมาธิ เป็นการสร้างบา้นข้ึนมาในร้ัวนั้น  

เรามีศีลอยู ่ เราท่องเท่ียวไปในศีล เราลอ้มร้ัวของเราได ้ ใจเราหมุนอยูใ่นศีลนั้น อยูใ่น
ขอบเขตของร้ัวอยูใ่นศีล ท่องเท่ียวไปในศีล น้ีเป็นผูป้ระเสริฐ เป็นผูท่ี้จะเห็นทางออกจากวฏัฏะ 
พออยูใ่นร้ัวนั้น เรากส็ร้างบา้นข้ึนมาในร้ัวนั้นอีก สร้างบา้นคือท่องเท่ียวไปในธรรมในสมาธิไง 
ในสมาธิธรรมพยายามสร้างใหไ้ด ้ ปักเสาลงเขม็ตั้งปลกูบา้นปลกูเรือนของใจข้ึนมาไง จิตใจเร่า
ร้อน จิตใจไม่เคยมีท่ีอยูท่ี่อาศยั จิตใจอยูก่ลางแดดกลางฝน  

ถึงมีศีลอยูก่มี็แค่ร้ัวลอ้มไวไ้ม่ใหไ้ปเผน่กระโดด เผน่ไปตามวฏัฏะของเขา ตามส่ิงท่ี
โฆษณาชวนเช่ือท่ีจะใหใ้จน้ีกิเลสมนัฟข้ึูนไปกบัเขา กมี็แค่ร้ัวลอ้มไว ้ เรากต็อ้งก าหนดสมาธิ 
ก าหนดพทุโธ ธมัโม สงัโฆ พทุโธ ธมัโม สงัโฆดว้ยความเคารพ ไม่ใช่ดว้ยความชิดเช้ือ ไม่ใช่ดว้ย
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ความคาดหมาย พทุโธเป็นหญา้ปากคอก พทุโธเป็นส่ิงท่ีวา่เลก็นอ้ย ก าหนดเม่ือไรกไ็ด ้ เป็นของ
หลอกเดก็ไง...ศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาหลอกเดก็  

พทุโธน้ีเป็นช่ือขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พทุธานุสติดว้ยความเคารพ ไม่ใช่
พทุธานุสติดว้ยความสกัแต่วา่ท า สกัแต่วา่ท าจะเอาผล เอาผลอยา่งคาดหมาย น่ีการคาดหมายคือวา่
ไปสนิท สนิทจนเราไม่ไดผ้ล ไดแ้ต่ข้ีกลากมาไง ไดแ้ต่ข้ีกลาก ไดแ้ต่ความคาดหมาย มนัไม่ใช่ผล
จริง ปฏิบติัธรรมแลว้หวัใจเป็นข้ีเร้ือน เป็นข้ีมูตร ข้ีคูถอยา่งนั้นเหรอ มนัตอ้งเป็นความสะอาดสิ
มนัตอ้งเป็นความเวิง้วา้ง เป็นความสุข เป็นความสุขท่ีเกิดข้ึน 

 เราเคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เคารพดว้ยความเป็นจริง ก าหนดบริกรรม พทุ
โธ พทุโธ ดว้ยความเป็นจริง แลว้พยายามกดไอต้ณัหาความทะยานอยากท่ีวา่ คาดหมายธรรม มนั
ศึกษากนัมาดว้ยกนัทุกๆ คน แต่เวลาจะปฏิบติัตอ้งดว้ยความเคารพไม่ใช่ดว้ยความสนิทชิดเช้ือ 
ดว้ยความเคารพ ดว้ยความตั้งใจ แต่มนัจะฝืนใจ ฝืนความรู้สึก เพราะอาหารท่ีไม่เคยกินไง เราเคย
กินเคยปาก กิเลสคือความเคยใจ หวัใจน้ีมนัคลุกคลีอยูก่บักิเลส กิเลสมนัอยูใ่นหวัใจอยูแ่ลว้ ถา้คิด
เร่ืองกิเลสน้ีร้อยแปดเลย อะไรกไ็ดท่ี้แวบข้ึนมา มนัจะตามไปหมด คิดเร่ืองโลภ เร่ืองโกรธ เร่ือง
หลง ไปทั้งหมดเลยหวัใจทั้งหมดจะลากไปทั้งขบวนเลย จนจบเร่ืองหมดเร่ืองแลว้มนัยงัอยากจะ
คิดรอบ ๒ รอบ ๓ เพราะส่ิงท่ีมนัเคยเป็น  

แต่ธรรมะเราไม่เคยประสบ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ สมาธิธรรมน้ีมี
มาก่อนคร้ังพทุธกาลกจ็ริงอยู ่แต่องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตอ้งวา่ มีสมาธิถึงจะเป็นพื้นฐาน
ของใจของผูท่ี้ปฏิบติัยกข้ึนออกมาจากแรงดึงดูดของโลก  

วฏัวน กิเลสมนัหนา มนัพาวนไปเท่ียวในวฏัฏะมาตลอด เราจะท าใจน้ีออกมาเป็นอิสระ
จากวฏัฏะ จากความพอใจ จากร้ัวกั้น ร้ัวกั้นไม่ใหเ้ราเท่ียวไปในโลกของเขา ไม่ใหจิ้ตเราส่งออก
ไปในตาข่ายนั้น นัน่น่ะ ออกไป อนันั้นเป็นศีล แลว้สมาธิน้ีอยูใ่นขอบเขตของศีลเป็นสมัมาสมาธิ
ไง มีสมัมาสมาธิ สร้างบา้นสร้างเรือน สร้างบา้นสร้างเรือนข้ึนมา เรากมี็ท่ีจะยกข้ึนวิปัสสนา จะใช้
ปัญญาไง ศีล สมาธิ ปัญญา 

ฉะนั้น เราตอ้งสร้างบา้นเราข้ึนมา เพื่อจะไม่ใหม้นัไหลไปตามกิเลสนั้น กิเลสคือความเคย
ใจ ท่ีอาหารท่ีมนัป้อนเขา้มาในใจ มนัเคยกิน มีศีลกมี็ศีล แต่หวัใจมนัคิดไดร้้อยแปดมนักย็งัคิดของ
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มนัได ้ ก าหนดพทุโธข้ึนมาน่ีมนัจะต่อตา้น คิดไม่ได ้ คิดไม่ออก ค าคิดน้ีมนันึกแลว้ไม่มีรสชาติไง 
รสของความเจบ็แสบปวดร้อนนั้นพอใจ แต่เวลาทุกขไ์ม่อยากได ้ แต่อยากไดก้บัความเคยชินของ
ใจ อนันั้นคืออวิชชา  

ส่ิงท่ีเขา้มาหล่อเล้ียงใจ พทุโธ พทุโธ พทุโธมนัเป็นการตดัอารมณ์ทั้งหมด พทุโธ พทุธานุ
สติ เราเคารพองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้อญัเชิญช่ือของท่านมาสถิตกลางหวัใจ นึก
ข้ึนมามนักบ็นัลือลือลัน่ออกมาแลว้วา่ “พทุโธ” พทุโธน้ีกต็อ้งตดัอารมณ์อ่ืนออกจากใจ แลว้ถา้พทุ
โธนั้นสืบต่อสาวออกไป น่ีมนัจะตั้งมัน่ข้ึนมา เพราะอะไร เพราะเราป้อนใจเราดว้ยพทุโธ ใจน้ีคือ
ผูรู้้ ใจน้ีคือผูรู้้แต่รู้ดว้ยอวิชชา รู้แลว้มนัจะกินแต่อาหารท่ีมนัเคยชอบ มนัจะเป็นไปตามประสาของ
มนั  

เรากบ็งัคบัดว้ยสติ สติถา้มีอยูจ่ะบงัคบัใหเ้ขา้มากินอาหารใหถ้กูตอ้ง คือกินอาหารองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ พทุโธ พทุโธ อนัน้ีคือวา่ท่องเท่ียวไปในสมาธิ ท่องเท่ียวไปในศีล 
ท่องเท่ียวไปในสมาธิ ท่องเท่ียวใน...ปัญญาตอ้งยกข้ึนมาอีก น่ีท่องเท่ียวไปในธรรม  

ท่องเท่ียวในวฏัฏะน้ี มนักเ็อาแต่ความหนกั มีแต่ความทุกข ์ความเกิดตายเกิดตายซ ้าแลว้ซ ้า
เล่ามา มนัควรจะเบ่ือควรจะเห็นโทษของมนั 

การท่องเท่ียวไปในสมาธิ ท่องเท่ียวไปไหน มนัยงัไม่มีใหท่้องเท่ียว มนัไม่เคยเห็นน่ะ 
ธรรมน้ีเราไม่เคยเห็น เราไม่เคยเป็น ถึงเวลานอ้มมาหรือก าหนดพทุโธเขา้มามนัถึงต่อตา้น ต่อตา้น
เพราะวา่มนัไปขดัแยง้กบัความคิดเดิมไง ต่อตา้นเพราะมนัไปขดัแยง้กบักิเลสท่ีมนัเคยหากินไง 
อวิชชาน้ีอยูท่ี่ใจ มนัเคยออกหากินเป็นเจา้วฏัจกัรอยู ่ แลว้เราก าหนดพทุโธเขา้ไป ก าหนดค า
บริกรรมเขา้ไปแยง่พื้นท่ีในหวัใจ แยง่พื้นท่ีในหวัใจ จะตั้งบา้นตั้งเรือนข้ึนมาบนใจ 

ถา้จิตน้ีสงบ จิตตั้งมัน่ จิตตั้งมัน่คือวา่เป็นผูท่ี้มีบา้นมีเรือนข้ึนมา “จิตตั้งมัน่” ใน
พระไตรปิฎกเปรียบเหมือนกบัเราสร้างบา้นสร้างเรือนคร่อมใจไว ้ ใจน้ีไม่เคยมีบา้นมีเรือน อยูก่บั
กลางแดดกลางฝน พายฟุ้อนขนาดไหนกไ็ม่เคยตาย มนัไปตามกระแสของเขา กล้ิงไปกบักระแส
โลก กล้ิงไปกบัวฏัฏะอยูน้ี่ ไม่เคยตั้งมัน่เลย แลว้เราตั้งมัน่ข้ึนมา เราตั้งมัน่ ท่องเท่ียวไปในสมาธิ
ธรรมไง สมาธิท่ีจิตตั้งมัน่ มีความสุขพร้อมกบัความตั้งมัน่ เพราะจิตมนัอ่ิมไง  
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จิตน้ีหิวไง หวัใจน้ีหิวโหยถึงเสวยอารมณ์ตามท่ีอวิชชาป้อนมากินทั้งหมด มีอะไรผา่นหนา้
มากินไปทั้งหมดเลย ความคิดผดิ-คิดถกูไม่รู้ กินไวก่้อน คือมนัเสวยอารมณ์ไวต้ลอด แลว้เราใหม้า
ด่ืมกินพทุโธ พทุโธ ค าบริกรรมน้ีย  ้าเขา้ไปท่ีหวัใจใหป้ากใจน่ีกินเขา้ไปกินเขา้ไป จนมนัอ่ิม อ่ิม
โดยสมาธิอ่ิมโดยค าวา่พทุโธ อ่ิมมนักต็ั้งมัน่ อ่ิมมนักป็ล่อยวางอารมณ์อ่ืน เพราะอ่ิมในพทุโธ พทุ
โธน้ีเขา้มาใกลต้วัเขา้เร่ือย เหมือนกบัการตามหารอยโคกบัโค ย  ้าตามรอยโคไปเร่ือยๆ เร่ือยๆ จน
โคกบัผูต้ามเป็นอนัเดียวกนั  

พทุโธน้ีมนัอยูห่่าง ห่างออกไป นึกอยูน่ี่ยงัไกลอยู ่ พทุโธ พทุโธ จนมนัละเอียดเขา้ๆ มนั
ใกลเ้ขา้มา ใกลเ้ขา้มา จนเป็นเน้ือเดียวกนั พทุโธกบัใจเป็นอนัเดียวกนั พทุโธน้ีเป็นค าระลึกอยู ่จะ
หายไป หายไปเพราะเป็นเน้ือเดียวกนัแลว้นึกไม่ไดไ้ง แต่ถา้มนัอยูไ่กลเรานึกไดนึ้กพทุโธได ้ พทุ
โธ พทุโธยงันึกออกอยู ่ แต่ถา้จิต เพราะความนึกนั้นกบัพทุโธมนัคนละอนั แต่ถา้เป็นเน้ือเดียวกนั
นั้นนึกไดไ้หม มนัไม่นึกมนักเ็ป็นเน้ือเดียวกนั...อ่ิม พออ่ิมน่ีมนัไม่มีเน้ือท่ีเลยจะใหคิ้ดอารมณ์อ่ืน 
ไม่มีเน้ือท่ีเลย ในความวา่งท่ีจะใหคิ้ดออกไปตามโลกไม่มี แลว้มนัจะท าไมไม่สุข  

สุขเพราะคนไม่เคยอ่ิม คนหิว เวลาโลก เราเวลาหิวน่ะ กระเพาะแทบทะลุ เพราะมนัมีความ
หิว น่ีหิวอาหารนะ แต่หิวอยากไดต้ามตณัหาทะยานอยาก หิวอยากไดว้ตัถุ หิวอยากได ้น่ีความหิว
ไม่ไดมี้อยา่งเดียวเหรอ ความทะยานอยากต่างๆ หวัใจมนักินไม่มีท่ีเมืองพอ อยากไดเ้งินหา้ร้อย
ลา้น อยากไดแ้สนลา้นอยากไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุด ยิง่มีมากยิง่อยากใหญ่ ยิง่ปากใหญ่ยิง่คิดมาก ยิง่กิน
มากหวัใจมนักินไดท้ั้งหมดเลย แลว้มนัอ่ิม มนัสละท้ิงทั้งหมดเลย วา่ส่ิงท่ีคิดน้ีจะมี-ไม่มีมนักเ็ป็น
ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ 

หวัใจน้ีเป็นข้ีขา้ของมนั โดนบีบบ้ีสีไฟมาตลอด แลว้อ่ิมจากทุกอยา่ง จะมีเท่าไรกว็างไว้
ตามความเป็นจริง มนัเป็นข้ีขา้เราไง หวัใจน้ีเป็นเรา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานั้นอยูข่า้งนอกนัน่ น่ีอ่ิม ความ
อ่ิมส่ิงวตัถุจะเกิดหรือไม่เกิดมนัอยูข่า้งนอก แต่หวัใจอ่ิม หวัใจเป็นอิสระ น่ีจิตตั้งมัน่  

ในสมาธิธรรมนะ ลึกเขา้ไปไดเ้ร่ือยๆ จากการปล่อยวางเขา้มาเลก็นอ้ย ปล่อยวางเขา้มาจิตก็
สงบ พอจิตสงบกมี็ความสุขเขา้มา มีความสุขเขา้มาเร่ือย บ่อยเขา้ตั้งมัน่ หนกัเขา้ มากคร้ังเขา้จิตตั้ง
มัน่ จิตตั้งมัน่ออกมา ออกจากสมาธิมาแลว้ ใจน้ียงัตั้งมัน่อยู ่ การท าอะไรไปสกัแต่วา่ท า ท าไป
เฉยๆ แต่สติ สมาธิดีอยู ่แต่มนัเหมือนกบัไม่เหมือนเก่า  
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“เก่า” ปกติเราท าอะไรเราจะเพลินในงานนั้น เราจะท าไดเ้ตม็ไมเ้ตม็มือ ถา้จิตตั้งมัน่กท็  าได้
เตม็ไมเ้ตม็มือ แต่เหมือนกบัมีเงาอยูอี่กเงาหน่ึงไง เหมือนกบัมีเราอยูอี่กคนหน่ึงคอยควบคุมอีกที
หน่ึง นัน่คือจิตตั้งมัน่ การงานน้ีจะไปอีกอยา่ง งานขา้งนอกนะ ถา้เป็นงานขา้งนอก น่ีจะเปรียบวา่
อารมณ์ของจิตท่ีมนัท่องเท่ียวไปในสมาธิธรรมไง ท่องเท่ียวไปในสมาธิธรรม  

สมาธิธรรมน้ีท าใหจิ้ตตั้งมัน่ จิตน้ีเป็นเอกเทศ จิตน้ีสามารถยกข้ึนเป็นปัญญา  

ศีล สมาธิ ปัญญา ในศาสนาพทุธน้ีปัญญาส าคญัท่ีสุด ในการนบัถือศาสนาน้ีถา้ไม่มีปัญญา
กต็อ้งเป็นไปตามกระแสโลกเขา ส่ิงท่ีเขาใหเ้ห็นอยูภ่ายนอกนั้น ใครๆ กท็  าได ้ ส่ิงท่ีเป็นมหศัจรรย์
ของโลกใครเป็นคนสร้างข้ึนมา? มนุษยท์ั้งนั้น มนุษยส์ร้างส่ิงมหศัจรรยท์างโลกใหพ้วกเราไป
ท่องเท่ียวกนั ไปดูส่ิงมหศัจรรยท่ี์มนุษยส์ร้างไว ้ 

แลว้ส่ิงท่ีมนุษยท์  ากนัอยู ่ ในการท่ีวา่ไม่มีปัญญา เราเช่ือตามกระแสไป เราจะไม่โดนเขา
หลอกเหรอ มนัตอ้งมีปัญญาควบคุมไปกบัศรัทธาของเราตลอด เห็นไหม เร่ิมตน้ตั้งแต่การจะวา่
นบัถือศาสนายงัตอ้งอาศยัปัญญา เพื่อจะใหเ้ราเขา้ถกูทางใหเ้ขา้มาเป็นธรรมะในธรรมจกัรขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ น่ีปัญญาจากเร่ิมตน้จากการนบัถือศาสนา ปัญญาจากการยกข้ึนเป็น
นกับวช เป็นพระ เป็นเณร เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั  

สงัคมโลกเขาจะบอกวา่คนท่ีบวชพระ คนท่ีไดบ้วชพระ คนท่ีปฏิบติัเป็นคนจนตรอกไม่มี
ทางไป...น่ีปัญญาหางอ่ึง ปัญญาคิดของโลกเขาไง ปัญญาจะผกูมดัไวใ้นวฏัวนไง เท่ียวมาในวฏัฏะ
ก่ีภพก่ีชาติมากย็งัไม่รู้จกัวา่ตวัเองเท่ียวอยูใ่นวฏัฏะน้ีมาตลอด แลว้มีคนท่ีเขาเช่ือองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ จะหกัวฏัฏะหกัออกไปจากโลกจากสงสาร กลบัไปมองวา่คนแบบนั้นเป็นคนท่ี
จนตรอกจนมุมไม่มีทางออก 

เจา้ชายสิทธตัถะเป็นถึงกษตัริย ์ อยา่งนั้นเหรอเป็นคนจนตรอก กษตัริยน้ี์เหรอเป็นคนจน
ตรอก ยสะมีปราสาท ๓ หลงัอยา่งนั้นเหรอเป็นคนจนตรอก พระกสัสปะสละสมบติัออก ๗ วนั ๗ 
คืน แจกสมบติัอยูไ่ม่หมด คนอยา่งนั้นเหรอคนจนตรอก ไอกิ้เลสของเราน่ีมนัติเตียนไป ปัญญา
หางอ่ึงไง ปัญญาวา่ผูท่ี้ออกไปน้ีเป็นคนจนตรอกจนมุม น่ีใหเ้ทียบเห็นปัญญาคุณไง คุณของการ
สละสมบติัไวต้ามความเป็นจริง สมบติัผลดักนัชมในโลกน้ี ใครหาไดก้มี็ปัญญากห็ากนัไดท้ั้งนั้น  
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เราเป็นนกัปฏิบติั ถา้มีปัญญา มีสมาธิ มีความเห็นในหวัใจท่ีละเอียดอ่อน ท าไมมนัจะสร้าง
ประโยชน์อยา่งนั้นไม่ได ้ มนัสร้างไดแ้ต่มนัไม่เห็นโทษไง เห็นโทษวา่สร้างข้ึนมาแลว้กเ็ป็น
เหมือนกบัโซ่ตรวนผกูขาไวใ้หเ้กิดตายเกิดตายในวฏัฏะน้ีไง แมแ้ต่สละสมบติัของโลกท่ีมีอยู่
ออกมา โซ่ตรวนท่ีผกูขาอยูไ่ม่ใหเ้ราออกไป แค่น้ีโลกเขายงัมองไม่เห็นเลย แลว้ปัญญาของผูท่ี้ออก
ปฏิบติั ปัญญาประเสริฐ ปัญญาของนกัรบ ปัญญาของผูท่ี้จะเอาตนออกจากกิเลส  

ท าไมใหเ้ขามาวา่เป็นคนจนตรอกจนมุมล่ะ แลว้เขาวา่จนตรอกจนมุมจะไปเช่ือเขาท าไม  

ไอกิ้เลสพาพดู กิเลสท่ีเขา...มารยาท่ีวา่มีโซ่ตรวนผกูอยูท่ี่ขา พาคิด พาปฏิบติั ปัญญาหางอ่ึง
อยา่งนั้นเราไปฟังท าไม แต่เขาไม่สามารถเห็นปัญญาอยา่งเรา เขาไม่สามารถเห็นปัญญาในการจะ
พน้ออกไปจากโลกแห่งสงสาร มนัเป็นนามธรรมท่ีมองไม่เห็นเพราะวฏัฏะน้ี นรกสวรรคย์งัเถียง
เลยวา่ไม่มี นรกสวรรคก์ไ็ม่มี นิพพานกไ็ม่มี อยากจะเวียนวา่ยตายเกิดไปไม่มีวนัท่ีส้ินสุด แลว้เรา
จะเอาส่ิงท่ีวา่เขาวา่ไม่มีนัน่ไง แลว้ใครมนัจะเช่ือล่ะ น่ีปัญญาของเขาคือปัญญาท่ีวา่ดึงไว ้ปัญญาท า
ใหผู้ป้ฏิบติัอ่อนแอ  

แต่น้ีเราเป็นผูท่ี้จะพน้ออกจากทุกข ์ เป็นผูท่ี้สร้างสมบารมี เกิดมาในพทุธศาสนา น่ีปัญญา
เร่ิมตน้จากแค่ศรัทธา แลว้อยูใ่นศีล ท าศีล เช่ือในองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เท่ียวไปในศีล 
เท่ียวท่องเท่ียวอยูใ่นศีล เขาท่องเท่ียวอยูใ่นโลก ท่องเท่ียวเกลือกกลั้วอยูก่บัโลกเขา เราท่องเท่ียวอยู่
ในศีลใหจิ้ตเรามีขอบมีเขตไม่ใหเ้ป็นอิสระ จนเกินใหอ้วิชชามนัพาใชไ้ง  

เราใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ใหศี้ลครอบไว ้ ใหส้มาธิตั้งมัน่ไว ้ ใหปั้ญญาพาใช้
ไง ศีล สมาธิ ปัญญา ใชห้วัใจเรา พลงังานท่ีเกิดข้ึนจากพลงังานของใจเรา พลงังานจากใจเราน้ีให้
มาท่องเท่ียวอยูใ่น ศีล สมาธิ ปัญญา แลว้เรากท็  าข้ึนมาจากเป็นสมาธิข้ึนมา จากธรรมข้ึนมาแลว้มนั
ตั้งมัน่แลว้ มนัจะยกข้ึนเป็นปัญญา อนัน้ีมนัเป็นโลกตุตรปัญญา 

ปัญญาหางอ่ึงอยา่งนั้นยงัมองไม่เห็น แลว้จะยกข้ึนเป็นโลกตุตรปัญญาไง โลกตุตรปัญญา
ตอ้งมีจิตตั้งมัน่ ถึงจะเป็นโลกตุตรปัญญา จิตไม่ตั้งมัน่ จิตน้ีใหอ้วิชชาพาคิด วิปัสสนาขนาดไหน 
เห็นรูปเห็นนามขนาดไหนมนักเ็ป็นอวิชชาพาเห็น มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะมนัเป็นโลกียะไง 
อวิชชาอยูใ่นหวัใจ ตณัหาความทะยานอยากฝังอยูท่ี่ใจ ส่ิงท่ีฝังอยูท่ี่ใจเป็นเช้ือ ส่ิงท่ีเป็นเช้ือ
วิปัสสนาไป เช้ือนั้นกจ็ะสมมุติไปตลอด  
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ปัญญาท่ีวา่ส่ิงนั้นเป็นอยา่งนั้น ส่ิงน้ีเป็นอยา่งน้ีเพราะอะไร เพราะอนัน้ีมนัเป็นอวิชชา  

อวิชชา ๑.  

๒. ยงัศึกษาธรรมะมาเพราะเป็นปริยติั  

เราศึกษามาเพราะศาสนาวางมาแลว้ ๒,๕๐๐ ปี เราศึกษาอนันั้นมาวิปัสสนาไป ไอส่ิ้งท่ีวา่
เราสนิทชิดเช้ือ เราสนิทชิดเช้ือกบัธรรมไง ตอ้งเคารพรัตนตรัย แกว้สารพดันึก ตอ้งใหเ้ป็นแกว้
สารพดันึก ส่ิงท่ีประเสริฐ จกัรท่ีหมุนไปใหห้มุนไปตามความเป็นจริง ไม่ใช่ใหกิ้เลสเป็นแก่นของ
จกัรแลว้ใหกิ้เลสหมุนไป  

พิจารณาโดยไม่มีสมาธิน้ี แก่นของกิเลสหมุนไป แก่นของกิเลสหมุนไป พลงังานน้ีเป็น
พลงังานจากอวิชชา พลงังานน้ี ปัญญาน้ี ปัญญาเกิดจากอวิชชา แลว้มนัจะไปฆ่าอวชิชาเป็นไปได้
หรือ เห็นไหม ถึงตอ้งท าใหจิ้ตน้ีสงบ จิตน้ีสงบเป็นสมาธิตั้งมัน่แลว้ยกข้ึนวิปัสสนา ถึงจะพิจารณา
นามรูปตามความเป็นจริงไง นามรูปท่ีเห็นตามความเป็นจริง จากจิตท่ีตั้งมัน่ จิตท่ีตั้งมัน่ยกข้ึนเห็น 
กาย เวทนา จิต ธรรม ตามความเป็นจริง ส่ิงท่ีกระทบกบัใจตอ้งเป็นใจกระทบแลว้เกิดความรู้สึก
มนัสะเทือนถึงใจ  

ส่ิงท่ีอวิชชาพาวิปัสสนามนัไม่กระเทือนถึงใจ มนัแค่ปล้ืมใจ แค่เห็นใจ  

สะเทือนไหม? มนัเป็นเปลือกไง สะเทือนแค่ส่ิงท่ีเป็นเปลือก  

แต่ถา้เราเห็นจากหลกัจากแก่น จากหลกัจากแก่นเพราะอวิชชาเกิดท่ีแก่นนั้น แก่นของ
อวิชชาไง แก่นของอวิชชา พอจิตสงบเขา้ไปมนัเห็นแก่น แก่นกบัแก่นเห็นกนั อยา่งนอ้ยก็
เหมือนกบันกักีฬา ปล่อยออกจากจุดสตาร์ทเดียวกนั นกักีฬาปล่อยออกไปแลว้คร่ึงทางแลว้ค่อยให้
ธรรมวิ่งตามมา มนัไม่ทนัไง วิปัสสนาโดยอวิชชา วิ่งไปแลว้ แลว้วิ่งตามหลงัมา ยงัวา่ฉนัเป็นอยา่ง
นั้น ฉนัเป็นอยา่งน้ี...เพราะอะไร? เพราะคาดหมายธรรม สนิทชิดเช้ือกบัธรรม ปัญญาท่ีหมุนไป
ดว้ยอวิชชาแลว้ยงัไปกวา้นเอาธรรมะของพระพทุธเจา้มาหนุนความเห็นของตวัวา่เป็นส่ิงท่ีถกูตอ้ง
อีกต่างหาก  

แลว้มนัจะถกูตอ้งไดอ้ยา่งไร ในเม่ือมนัไม่เป็นปัจจตัตงั ไม่มีส่ิงใดเลยสะเทือนเรือนลัน่  
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ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีจะหลุดออกไปจากความเห็นของตวั ความเห็นผดินะ  

ความเห็นถกูจะเกิดข้ึนความเห็นผดิจะหลุดออกไป น่ีคือปัญญาปัญญา  

ปัญญาตอ้งมีสมาธิน้ีหนุนตลอด ถา้มีสมาธิน้ีหนุนน้ีมนัเป็นโลกตุตระ  

แมแ้ต่มีสมาธิน้ีหนุน อวิชชากย็งัต่อตา้น  

ในการวิปัสสนา กาย เวทนา จิต ธรรม “การวิปัสสนา” ยกข้ึนวปัิสสนาดว้ยปัญญาของเรา 
การกา้วเดินดว้ยปัญญาของเรา กา้วเดินไป กา้วเดินไปจนมนัเป็นธรรมชาติ มนัเป็นภาวนามย
ปัญญา ปัญญาท่ีเป็นภาวนามยปัญญาถึงวา่ไม่มีใครเคยเห็นไง ไม่มีใครเคยสร้างไดไ้ง 

ภาวนามยปัญญาน้ีคือธรรมจกัร จกัรท่ีหมุนไปกบัจกัรท่ีเกิดจากอวิชชาพาหมุน จกัรท่ี
อวิชชาพาหมุน มนัไปกวา้นเอาธรรมะพระพทุธเจา้มาอา้งอิงไง การอา้งอิงในขณะปฏิบติัไม่ได ้
การอา้งอิงวา่เป็นผลไม่ได ้แต่ปัญญาท่ีอา้งอิงเขา้ไป ปัญญาท่ีอา้งอิง อา้งอิงตามความเป็นจริง แลว้
เทียบเคียงมองไง ปัญญาท่ีอา้งอิงแลว้เทียบเคียง  

“อา้งอิงเพื่อเทียบเคียง” กบั “อา้งอิงเพื่อหนุนประโยชนข์องตวั” ต่างกนั  

“ปัญญาอา้งอิงใหเ้กิดข้ึน” ถึงผลจะเกิดข้ึนแลว้กเ็ทียบเคียงอีก ใหเ้ห็นผลไปเร่ือยๆ
เทียบเคียงไปเร่ือย เทียบเคียงไปเร่ือย จะไม่หลงตวัเอง จะไม่หยดุต่อเม่ือผลมนัยงัไม่เกิดข้ึน มนัยงั
ไม่เป็นไปตามสจัจะ เป็นไปตามสจัจะ ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค คืออริยสจั จิตน้ีหมุนเขา้ไปใน
อริยสจัน้ีตามสจัจะ  

ทุกขเ์ราควรก าหนด ก าหนดแลว้  

ตณัหาความทะยานอยากเราไดล้ะแลว้  

นิโรธดบั ดบัดว้ยอะไร? ดบัดว้ยมรรคไง  

มรรค ๘ หมุนไป น่ีคือสจัจะ แลว้มนัตอ้งหลุดออกมาจากสจัจะ ไม่ใช่สจัจะนั้นถา้สจัจะ
นั้นยงัเคล่ือนอยู ่ ยงัหมุนอยู ่ เราไม่ไดห้ลุดออกมาจากสจัจะ เราจะไม่รู้ตามความเป็นจริง ในเม่ือ
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นกักีฬาท่ีอยูใ่นสนามยงัไม่หมดเวลาของการแข่งขนั มนัตอ้งมีการแข่งขนัอยูใ่นสนามนั้น ถา้
นกักีฬาฝ่ายใดไม่เล่น ปล่อยใหอี้กฝ่ายหน่ึงท าคะแนนอยูต่ลอดเวลา นกักีฬานั้นจะชนะไดอ้ยา่งไร 

ในอริยสจักเ็หมือนกนั ในอริยสจัท่ีมนัหมุนอยูน่ี่ ในอริยสจัเพราะวา่มรรค ภาวนามย
ปัญญาน้ีเป็นอริยสจั เป็นสจัจะความจริงท่ีองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็นผูค้น้พบ เป็นผู้
คน้พบนะ ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ มรรคไม่มี มรรคท่ีอ่ืนไม่เคยเห็นอยา่งน้ี ปัญญา
ของเขาคือปัญญาโลกหมด องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรม แลว้รู้ถึงมรรคองค ์ ๘ น้ี
ไง ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค มรรคถึงไดห้มุนไปในอริยสจัน้ี มนักเ็ป็นบญัญติัของพระพทุธเจา้ให้
เรากา้วเดิน เป็นบญัญติัใหเ้ราท่องเท่ียวไปในปัญญา  

ในมรรคอริยสจัจงัน้ีไง เราท่องเท่ียวไปในมรรคาอนัเอก ในการเราเชิดจรวด เชิดใจของเรา
ข้ึนไปในอวกาศ มนัปัญญาใน ๓ โลกธาตุ มนักวา้งขวางขนาดไหน ใน ๓ โลกธาตุ จิตน้ีเคย
ท่องเท่ียวมาตลอด แลว้เราจะช าระจิตน้ีออกจาก ๓ โลกธาตุ เรากต็อ้งลา้งมนัทั้ง ๓ โลกธาตุ ๓ 
โลกธาตุตอ้งลา้งใหม้นัหมด จิตท่ีเคยเกาะเก่ียวเคยเกิดเคยตายข้ึนมาตอ้งชกัจิตนั้นออกมาจากความ
เกาะเก่ียวอนันั้นทั้งหมด น่ีปัญญาท่ีมนัหมุนออกไป มนัหมุนไปไดข้นาดนั้น 

เพราะจิตมนัเกาะเก่ียวไปหมด มนัสงสยั มนัรับรู้ไปหมด น่ีปัญญาค่อยไล่ตอ้นออกมา น่ีคือ
ยงัอยูใ่นอริยสจัอยู ่ มนัเป็นการแข่งขนัอยู ่ เป็นการต่อสู้กนัระหวา่งกิเลสกบัธรรม กิเลสกบัธรรม 
ฟังนะ “กิเลสกบัธรรม” ความเคยใจกบัธรรม ธรรมอนัน้ีไม่เคยประพฤติปฏิบติั ธรรมอนัน้ีไม่เคย
เห็น ไม่มีใครเคยเห็นเลย แมแ้ต่ปัญญาน้ีไดเ้คล่ือนออกไปจากใจแลว้ ส่ิงมหศัจรรยเ์กิดข้ึน แค่เห็น
ปัญญาเรามนัจะยอ้นกลบัมาเลย  

โอโ้ฮ! โอโ้ฮ! เหรอ พระพทุธเจา้สอนไวใ้นปริยติันะ กศึ็กษากนัมา ในปฏิบติัเขาท าเกือบ
เป็นเกือบตายอยู ่ เวลามนัเกิดข้ึนจากใจ มนัหมุนไป มนัมหศัจรรยแ์ค่เห็นปัญญา เห็นเหตุเฉยๆ ยงั
มหศัจรรยเ์ลย ไม่ใช่เห็นผลนะ แค่เห็นเหตุของปัญญาท่ีมนัหมุนไป ส่ิงน้ีหนอในโลกมนัมีท่ีไหน 
ปัญญาท่ีมนัหมุนไปอยา่งน้ีมนัจะมีไดอ้ยา่งไร...ไม่ใช่เราคิด ไม่ใช่อวิชชาพาคิด ถา้เราคิดคืออวิชชา
เป็นแก่น อวิชชาเป็นจกัร จกัรของอวิชชาหมุนไป มนัหลอก หลอกแลว้ไม่หลอกเปล่า ยงัอา้งอิง
ผลเพราะเรา เพราะผูป้ฏิบติัคนไหนบา้งท่ีไม่เคยไดย้นิเร่ืองมรรคเร่ืองผล ทุกคนมนัจะอา้งผลอนั
นั้นมาไง ส่ิงน้ีเป็นผล ส่ิงน้ีเป็นผล น่ีคือปฏิบติัธรรมดน้เดาธรรม 
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ผูท่ี้ดน้เดา ผูท่ี้คิด ผูท่ี้คาดหมายธรรม คาดหมายปัญญา คาดหมายทั้งหมด ถึงหา้มคาดหมาย 
คาดหมายไม่ได ้ อา้งอิงเทียบเคียงตลอดไป แลว้ไม่ใช่เป็นผูท่ี้ประมาทไง ผูท่ี้ประมาทหมายถึงวา่
มนัพกัอยูข่ ั้นตอนใดแลว้จะ เออ้เฮอ! น่ีไง วา่น่ีเป็นบางออ้ไง มนัไม่ใช่ออ้แทน่ี้ มนับางบงั มนับงัไว้
ไง บางออ้มนัออ้จริง บางอ๋อบางออ้นัน่ถึงท่ีสุด แต่มนับางบงั บางแลว้กบ็งัไว ้ไม่ใช่บางออ้ บางก็
อ๋อ! แต่มนับงัไวไ้ง กิเลสมนับงัไว ้ มนัไม่ไหเ้ราไปไดท้ั้งหมด มนัไม่ใหเ้ราทะลุออกไป ถึงตอ้ง
กลบัมาท่ีสมาธิ  

การวิปัสสนาถา้ไดผ้ลจากสมาธิ ถึงท่องเท่ียวตอ้งท่องเท่ียวไปในศีล สมาธิ ปัญญา 
ท่องเท่ียวไปในธรรม ตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา แมแ้ต่ความคิดท่ีถกูตอ้ง มโนกรรมความคิดท่ี
ถกูตอ้ง แลว้เวลาคิดผดิ คิดถกู อยา่งน้ีมนักเ็ป็นการคิด แต่การใชปั้ญญาน้ีมนักวา้งกวา่นั้นไง แลว้
ตอ้งอาศยัสมาธิน้ีเป็นเคร่ืองหนุนข้ึนมา เพราะสมาธิน้ีหนุน หนุนใหอ้วิชชาน้ีเบาบางลง เราจะ
วิปัสสนา เราไม่ตอ้งการใหอ้วิชชาน้ีมาจูงจมูกเราใหว้ิปัสสนา  

เราตอ้งการวิปัสสนาดว้ยธรรมะของพระพทุธเจา้ ท่องเท่ียวไปในธรรม ไม่ใช่เอาอวิชชามา
จูงจมูกนะ แลว้กเ็ช่ือตามมนั อยา่งน้ีเป็นธรรม อยา่งน้ีเป็นธรรม...เราไม่ฟัง เราตอ้งไม่ฟัง เราตอ้ง
ท่องเท่ียว ท่องเท่ียวขดุคุย้ พยายามตรวจสอบ ปัญญาจะหมุนออกไปตลอด น่ีปัญญา ปัญญาจะ
กวา้นออกไป กวา้นออกไป เทียบเคียงมาตลอด แลว้จะปล่อยวางเขา้มาเร่ือยๆ ปล่อยวางนะ จบั
ตอ้งไดจ้ริง ๑ จบัตอ้ง กาย เวทนา จิต ธรรมไดจ้ริง  

ไม่ใช่พิจารณานามรูปโดยมโนภาพ มโนนึก มโนน้ีเป็นการนึกข้ึนมา มโนภาพกเ็ห็น นึก
ภาพใครกนึ็กไดท้ั้งนั้นน่ะ นึกออก ภาพอะไรกนึ็กออก แต่เป็นมโนแลว้กย็งิดว้ยธรรม ยงิผดิท่ีไง 
เพราะยงิท่ีมโน ไม่ไดย้งิตรงกลางหวัใจ  

แต่ถา้มนัเกิดข้ึนตามความเป็นจริง จิตน้ีสงบตวัลงแลว้ยกข้ึน พยายามคน้ควา้หาใหไ้ด ้ หา
แก่นของอวิชชา หาแก่นของธรรมไง หาแก่นของพื้นฐานท่ีวา่ ผูใ้ดเห็นธรรมผูน้ั้นเห็นตถาคต ให้
เห็นหวัใจนั้นไง ใหเ้ห็นแก่นของใจท่ีมนัท่องเท่ียวอยูใ่นวฏัฏะไง ใจน้ีเกิดตายเกิดตายมาไม่รู้ก่ีภพก่ี
ชาติ ในวฏัวนน้ีเท่ียวท่องเท่ียวมาจนน่าขยะแขยง เวลาเช่ือธรรม เวลาอ่านธรรม เวลาพิจารณา
ธรรม เวลาปริยติั เรากส็ลดสงัเวชพอแรงอยูแ่ลว้ พอแรงเลยนะ 
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เพราะวา่อยา่งนอ้ยๆ กเ็ช่ือปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แลว้เราจะ
ปฏิบติัเขา้ไป ปฏิบติัเขา้ไป ขณะท่ีปฏิบติัน้ีออกรบ ขณะท่ีออกรบท าไมตอ้งใหข้า้ศึกมาหลอกใช้
อยูต่ลอดเวลา เราจะเขา้ไปท าลายขา้ศึก เราก าลงัแข่งขนักีฬาเราตอ้งมีฝ่ายตรงขา้มก าลงัต่อสู้อยู ่
ท  าไมเราไปง่อยเปล้ียเสียขาใหเ้ขาท าคะแนนอยูต่ลอดเวลา ใหอ้วิชชาท าคะแนน พาคิดพาท า เรา
ตอ้งยดึพื้นท่ีในสนามไม่ใหท่ี้วา่งของนกักีฬาฝ่ายตรงขา้มไดย้ดึพื้นท่ีเขา้มาท าคะแนนกบัเราได ้ เรา
กต็อ้งพยายามท าสมาธิธรรมใหอ้วิชชาสงบตวัลง อวิชชาสงบตวัลงเป็นโลกกตุตระ  

ถา้อวิชชาสงบตวัลง มนัมีพื้นท่ีใหปั้ญญาไดก้า้วเดิน ปัญญาท่ีกา้วเดินถา้พื้นท่ีน้ีนอ้ยปัญญา
กา้วเดินดว้ยไม่สะดวก ตอ้งกลบัมาท าความสงบแลว้กา้วเดินออกไป มีพื้นท่ีใหปั้ญญาไดข้ยบัตวั 
ปัญญาขยบัตวัแลว้ปัญญาตอ้งออกใหไ้ด ้ ขยบัตวัไม่ขยบัตวัเปล่า เพราะขยบัตวัแลว้มนักต็อ้งมีการ
นกักีฬาฝ่ายตรงขา้ม มนัตอ้งเขา้มาเลาะเราตลอด  

ปัญญาท่ีหมุนออกไปน่ะมนัตอ้งเราคิด ปัญญาของพระพทุธเจา้ ปัญญาของพระอริยสาวก
ทั้งหลายกช็ าระกิเลสของท่าน พระอรหนัตทุ์กๆ พระองคท่ี์พน้ไปแลว้กเ็ป็นปัญญาของท่าน เป็น
ปัจจตัตงัท่ีเกิดข้ึนจากใจดวงนั้นไง ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนจากหวัใจท่ีวิปัสสนาธรรมข้ึนมา 
วิปัสสนา ศีล สมาธิข้ึนมาแลว้จะเกิดภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาจะเกิดข้ึนแลว้มนัช าระ
กิเลสออกแลว้ มนัจะพน้ออกไปจากใจดวงนั้น คือภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนจากใจท่ีมีกิเลสนั้น  

แต่ดว้ยสมาธิครอบง ากิเลสไวใ้หภ้าวนามยปัญญาหงาย ใหภ้าวนามยปัญญาน้ีแสดงตวั
ข้ึนมา แลว้พอมนัใชอ้อกไปน้ีเป็นภาวนามยปัญญาท่ีวา่เป็นนามธรรม พอใชห้มดไปจากใจดวงนั้น 
ดวงขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ดวงใจของพระอริยสาวกต่างๆ มนักห็มดไป แต่วา่จารึก
ไวเ้ป็นแค่ช่องทาง เป็นแค่แนวทางเท่านั้น เราจะยดึมาเป็นของเราเองไม่ได ้ มนัจะตอ้งเกิดข้ึนมา
เฉพาะหนา้ของเราโดยปัจจตัตงั เด๋ียวนั้นไง ตอ้งเกิดข้ึนเฉพาะหนา้เด๋ียวนั้นเป็นปัจจุบนัธรรมเด๋ียว
นั้นไง  

ฉะนั้น ถึงวา่ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ ของครูบาอาจารยห์รือของใครกแ็ลว้แต่
เป็นของท่าน เป็นของเรา เราตอ้งสร้างข้ึน เราตอ้งสร้างข้ึน เราตอ้งท าข้ึนมาถึงจะเป็นของเรา ถา้
ไปเอาของคนอ่ืนมา กอ็ปป้ีมามนักเ็ป็นไม่ได ้ เราเคารพครู เคารพอาจารย ์ เคารพองคส์มเดจ็พระ
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สมัมาสัมพทุธเจา้กเ็คารพ พระอริยสาวกกเ็คารพ แต่ผลของท่านกคื็อของท่าน เราปฏิบติัธรรมถา้
เราไดผ้ลกเ็ป็นผลของเรา แต่มนัเป็นเคร่ืองยนืยนักนั 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้กบัพระโมคคลัลานะยนืยนักนัวา่เห็นจริงดว้ยกนั ยนืยนั
กนัเป็นพยานต่อกนั ถา้เราท าไดจ้ริงมนักเ็ป็นพยานกบัหวัใจ เห็นกลางใจก่อน อวิชชาดบัไปก่อน 
อวิชชาดบัธรรมไดแ้สดงตวัข้ึนมา มนัตอ้งเสวยธรรมในใจเราก่อน เราตอ้งเสวยสุขก่อน สมาธิ
ธรรมกท็ าใหใ้จมีความสุขมหาศาลอยูแ่ลว้ แลว้สมาธิธรรม สมาธิความสงบอ่ิม อ่ิมแต่เช้ือโรคอยู่
ในใจ วิปัสสนาธรรมจนเช้ือโรคเช้ือภยัในหวัใจหลุดออกไปจากใจทั้งหมด 

ทั้งอ่ิม ทั้งไม่มีเช้ือโรค ทั้งไม่มีใครมาบงัคบัเบียดบ้ีสีไฟ ใจจะพน้ออกไป ใจจะเป็นอิสระ
ข้ึนมา อิสระข้ึนมาพลงังานน้ีเป็นพลงังานท่ีสะอาด พลงังานท่ีไม่ใช่สกปรก ไม่ใช่พลงังานท่ีมีแรง
ดึงดูดท่ีตอ้งไปท่องเท่ียวในวฏัฏะอีก หวัใจน้ีเป็นพลงังาน ไออุ่นของจิตน้ีมนัหมุนไปตลอด เพราะ
มนัมีเช้ือมีตวัน้ีไง แลว้ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึนมาท าลายไอ ท าลายเช้ือออกทั้งหมด มนัเป็น
พลงังานเยน็ พลงังานท่ีวา่ไม่มีกระแสท าใหเ้กิดดบัเกิดดบัไปอีก  

น้ียอ้นกลบัเขา้มา ท่ีวา่ “ตอ้งใชปั้ญญาท่องเท่ียวในปัญญา” ท่องเท่ียว ฟังสิ ท่องเท่ียว
เกิดข้ึนจากเราพยายามตั้งไข่ใหไ้ด ้ ตั้งไข่ปัญญาเราข้ึนมาใหไ้ดบ้นสมาธินะ ไม่ไดต้ั้งไข่ข้ึนมาโดย
ท่ีไม่ไดท้  าสมาธิ แลว้ตั้งไข่ปัญญาข้ึนมาเป็นปัญญาโลก ปัญญาเบียดเบียนกนั ปัญญาเอาเปรียบ เอา
เปรียบแมแ้ต่กระทัง่ตวัเอง หลอกตวัเองแมจ้นวนัเกิดจนวนัตาย เม่ือนั้นจะปฏิบติัเม่ือน้ีจะปฏิบติั 
เห็นไหม ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากเราคิดนั้นเป็นปัญญาท่ีเอาเปรียบ เป็นปัญญาของอวิชชาพาคิด  

ถา้มีสมาธิมาตดั มาวางพื้นฐานใหมี้ท่ีวา่งใหเ้รายนืได ้ น่ีคือโลกกตุตรปัญญา น่ีคือ
ภาวนามยปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา ท่องเท่ียวไปใน ศีล สมาธิ ปัญญา จิตน้ีท่องเท่ียวอยูใ่นวฏัฏะมา
ตลอด จิตน้ีเคยเกิดตายมาตลอด แลว้พอเกิดข้ึนมาพบพระพทุธศาสนายงัจะท่องเท่ียวอยูใ่นโลกอีก
หรือ ท าไมไม่ละโลกสละโลกใหไ้ดก่้อนมาประพฤติพรหมจรรย ์ สละโลกท้ิงโลกอยูใ่น
พรหมจรรย ์อยูใ่นพรหมจรรยข์องการสมมุติ 

แลว้กอ็ยูใ่นพรหมจรรยส์ร้าง ศีล สมาธิ ปัญญา เกิดข้ึนมาบงัคบัใจใหท่้องเท่ียวข้ึนมาใน 
ศีล สมาธิ ปัญญา ท่องเท่ียวใหไ้ด ้จากการท่องเท่ียวเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัฏะ แลว้เรามาท่องเท่ียว 
ศีล สมาธิ ปัญญา แลว้มหศัจรรยเ์หนือมหศัจรรยคื์อการพน้จากวฏัฏะ ท่องเท่ียวแลว้หลุด กบั
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ท่องเท่ียวแลว้ผกูพนั ท่องเท่ียวแลว้มีหน้ีมีสินตอ้งใชจ่้ายตอ้งหมุนกนัไปตลอดในวฏัฏะนั้น กบั
ท่องเท่ียวในธรรม แลว้ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้วางธรรมไวแ้ลว้
เราจะไปท่องเท่ียวท่ีไหน  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ถึงวาง ศีล สมาธิ ปัญญา ไวใ้หส้าวก
ต่างๆ ใหส้าวกใหล้กูศิษย ์ใหพ้ทุธบริษทั ๔ ท่ีเราประพฤติปฏิบติัน้ีเดินตามทางน้ี ทางน้ีมองเห็นอยู่
ต  าตา ทางน้ีควรจะเดินไป แต่ท าไมยงัไม่กา้วเดินกนั น่ีแลว้เวลาทุกขก์ม็าบ่นนะ เวลาทุกขเ์วลาร้อน
บ่น เวลาเท่ียวอยูใ่นวฏัฏะเจบ็แสบกย็งัไม่รู้จกัตวัเองจะเป็นขนาดไหน ไม่มีธรรมมาเป็นท่ีแกโ้รค 

แต่น้ีธรรมมีอยูแ่ลว้ คนเป็นโรคแลว้ยามีอยู ่ ท  าไมปฏิเสธยาล่ะ ถึงปฏิบติัอยูก่กิ็นแต่ของ
แสลงไง ถึงตอ้งไปปฏิเสธโลกดว้ย ปฏิเสธของแสลงดว้ย ถึงตอ้งท่องเท่ียวบงัคบัใจใหท่้องเท่ียว
ในศีล สมาธิ ปัญญาไง ตอ้งบงัคบัถา้ไม่บงัคบัอวิชชา ความเคยใจมนัจะกินแต่ของแสลง มนัจะเอา
แต่ธรรมะมาหนุนแต่ความเห็นของมนั เราไม่เช่ือ ตอ้งไม่เช่ือไวก่้อน อนัน้ีเป็นธรรมขององค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เป็นธรรมของครูบาอาจารย ์ 

เรายงัไม่เกิดข้ึนตามความเป็นจริงในหวัใจ มนัยงัไม่บนัลือลือลัน่ข้ึนมากลางหวัใจ ยงัไม่
เช่ือ ในเม่ือยงัไม่เช่ือจะตอ้งวิปัสสนาไปเร่ือยๆ ตอ้งใชปั้ญญาไปตลอด ปัญญาน้ีตอ้งกา้วเดินแลว้
ฟันมนัตลอด ฟันอะไร ฟันความเคยใจไง ฟันอวิชชาท่ีเกิดข้ึน อวิชชาท่ีพาคิดอยูน้ี่ไง อวิชชาท่ีพา
ใหห้ลงใหลอยูน่ี่ไง ถึงวา่ท าจิตสงบแลว้เขา้ไปฆ่าอวิชชาใหไ้ด ้ อวิชชาท่ีพาใหเ้กิดตายเกิดตาย
ในวฏัวน ในวฏัฏะท่ีแมแ้ต่น ้าตายงัท่วมโลก ท่ีพาใหเ้กิดตายในวฏัฏะน้ี แลว้ยงัชาติน้ียงัใหน้ ้ าตา
ท่วมโอง่ท่วมไหจะอยูใ่นชาติน้ีอีกหรือ  

ถึงตอ้งท้ิงทั้งหมด ท้ิงทั้งวฏัฏะ ท้ิงทั้งโลกเขา้มาท่องเท่ียวในธรรม ท่องเท่ียวใน ศีล สมาธิ 
ปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ ถึงเป็นผูท่ี้วา่มีวาสนา วาสนาเกิดข้ึนมากลางพทุธ
ศาสนา ศาสนาก าลงัเจริญรุ่งเรือง แลว้ท าไมปล่อยหวัใจ ปล่อยความเคยชิน ปล่อยชีวติเสเพลไปล่ะ 
ปล่อยการปฏิบติัไม่ปฏิบติัจริงจงัตามความปฏิบติั ปฏิบติักว็า่ปฏิบติั ประพฤติธรรม ประพฤติ
ธรรมแลว้จะไดธ้รรมตามเป็นจริงอยา่งนั้นไหม ประพฤติธรรมดว้ยความสนิทชิดเช้ือกบักิเลสพา
ปฏิบติัไง  

ปฏิบติัดว้ยความมุมานะใหธ้รรมพาปฏิบติัสิ  
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ท่องเท่ียวในศีล สมาธิ ปัญญา ใหปั้ญญาพาท าสิ ปัญญาจริง  

ปัญญาจริง คือปัญญาของท่ีไม่มีกิเลสหลอกใชไ้ง ไม่ใช่ปัญญาในอวิชชาจูงจมูกไปไง ถึง
ตอ้งมีสมาธิกั้นตวัเอง บงัคบัตวัเอง การบงัคบัตวัเองนั้นถึงจะเป็นปัญญาจริงไง น่ีถึงวา่ท่องเท่ียวใน 
ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาอนัน้ีใครๆ กอ็ยากได ้ แลว้ใครเป็นคนสร้างให ้ ถา้เราไม่สร้างของเรา
ข้ึนมาเอง  

เราคือใคร เราคือผูป้ฏิบติัทุกๆ คน ผูท่ี้ปฏิบติั ผูท่ี้ปฏิบติัผูน้ั้นน่ะ คือเรา  

ธรรมะเป็นของกลาง วางไวต้ั้งแต่เป็นกลาง เหมือนกบัแสงอาทิตยแ์สงจนัทร์แลว้แต่ใคร
จะนอ้มนา้วใส่ใจ เรามีแสงมีแผงไหม แผงรับแสงอาทิตยน์ัน่น่ะ รับเขา้มาสิ น่ีแผงกไ็ม่ยองกลาง
ออกเพราะข้ีเกียจ การกางออกไปกล็  าบากแลว้ การกางใจออกไปรับนั้นเขา้มา ถึงวา่น่ีเป็นปัญญาผู้
ท่ีปฏิบติั เรากางออกไป แลว้เรากน็อ้มเขา้มาเป็นใจของเรา เรากางออกไปรับ รับกบัธรรมอนันั้น
ไม่ใช่ธรรมท่ีเราคิดข้ึน (เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 


