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เจาชายสิทธัตถะประสูติมาอยูในทามกลางสิ่งอํานวยความสะดวกความสุข 
ทั้งหมดเลย ปราสาท ๓ ฤดูพรอมหมดเลย ยังออกแสวงหาโมกขธรรม เพราะวาตองการ 
ความพนทุกขไง ถาพูดถึงในเรื่องของความสุขทางโลก ใครจะเทียบเทากษัตริย จะเกณฑ 
เอามาจากที่ไหนก็ได แตทําไมจิตใจยังออกคิดวา “อันนี้มันของแคช่ัวคราว” ละ เพราะ 
เห็นยมทูตเกิด แก เจ็บ ตาย แลวก็นักบวช “เราก็ตองเปนแบบนั้น” ทั้งๆ ที่อยูในสุข ยังไม 
ติดในสุข ยังจะหาความสุขที่แนนอน 

แตนี่กึ่งพุทธกาลนะ วันนี้เปนวันมาฆบูชา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรู 
ธรรม แลวไดสั่งสอนภิกษุที่เปนพระอรหันตทั้งหมด ๑,๒๕๐ องค มาจาตุรงคสันนิบาต 
ไมไดนัดหมายเพียงแตคิดถึงองคศาสดา คิดถึงคุณพระพุทธเจา มาเยี่ยมเยียน ถือวาเปน 
เกียรติคุณของพระพุทธเจาแตละองค ที่จะมีหนหนึ่ง 

เปนการประกาศเกียรติคุณวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูเปนพระ 
อรหันตจริง แลวก็ไดสั่งสอนใหลูกศิษยเปนพระอรหันตไดจริง พอมาประชุมในสโมสร 
สันนิบาต ทามกลางคืนเดือนเพ็ญ พระพุทธเจาแสดงโอวาทปาติโมกข “ไมทําความช่ัว 
ใดๆ ทั้งหมด ทําแตความดี ทําใหจิตนี้ผองแผวหลุดพนไป” เปนคําพูดของผูที่ประสบ 
ความสําเร็จแลวทั้งนั้น พระอรหันต ๑,๒๕๐ องค ทั้งพระพุทธเจาดวยอีกหนึ่ง เปนพระ 
อรหันตทั้งหมด 

คําพูดแคนี้ มันสะเทือนหัวใจทั้งหมดเลย สะเทือนหัวใจมีความสุข เพราะเปนผูที่ 
ประสบความสําเร็จ คือวาเปนพระอรหันตทั้งนั้น พวกเรามีการศึกษา แลวเราประกอบ 
อาชีพประสบความสําเร็จทั้งหมด แลวเรากลับไปชุมนุมศิษยเกา เราพูดคําไหนมันพูดงาย
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ไปหมด เพราะประสบการณชีวิตมันผานมา มันฝกฝนมา มันรูวากวาจะประสบ 
ความสําเร็จ มันจะตองระหกระเหินขนาดไหน 

พระอรหันต  ๑,๒๕๐ องค ก็เหมือนกัน กวาจะประสบความสําเร็จเปนพระ 
อรหันตไดนะ เพราะวากิเลสเหมือนกิเลส ความทุกขเหมือนความทุกข แลวหลงผิด 
หลงใหลไปมหาศาล จนกวาจะมาพบองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูช้ีทาง พอพูดแค 
นี้มันก็สะเทือนใจ แตเพราะปจจุบันมีการศึกษา เปนจินตมยปญญา การคาดการหมาย ไป 
จับธรรมะพระพุทธเจามาแลวก็จินตนาการไป 

จินตนาการไดแลวคิดหมายไป เหมือนจิตเรา เห็นเขาประกอบอาชีพอะไรก็ 
แลวแตที่ประสบความสําเร็จ เราก็อยากทําแบบเขา แลวเราก็คิดวาเราทําสําเร็จดวย เพราะ 
เรามองวาเขาประสบความสําเร็จ เหมือนการใหปริญญา คนจะจบปริญญา ตองมี 
การศึกษากวาจะจบปริญญามา 

แตกิตติมศักดิ์มันใหไดเลย จะมีความสามารถนิดหนอย แลวก็ใหกิตติมศักดิ์ไป 
อันนี้ก็เหมือนกัน พระพุทธเจาเทศนธรรมะมา เราก็จินตนาการไป แลวเขาใจวา ตัวเองได 
กิตติมศักดิ์ เพราะมันไมมีการศึกษา มันไมมีการคนควา เปนธรรมะกิตติมศักดิ์! มันไมใช 
ธรรมะประสิทธิประสาทใหเปนธรรม เปนปจจัตตัง รูจําเพาะตน ตองอาศัยพระพุทธเจา 
เปนผูช้ีนําก็จริงอยู แตมันตองเปนปจจัตตังของคนๆ นั้น 

ชฎิล ๑,๐๐๐ องคที่บูชาไฟนั้น พระพุทธเจาตรัสรูกอนแลวก็สอนปญจวัคคีย แลว 
มา เทศนยสะ แลวก็มาชฎิลทั้งหมด ชฎิลนี้บูชาไฟอยูนะ เขาถือวาเขาบูชาไฟ แลวเขามี 
ฤทธิ์ดวย พระพุทธเจาจะไปทรมาน ไปขอเขาอาศัยอยู เขาไมใหอยู พระพุทธเจาถามวา 
“ไมใหอยูเพราะเหตุใด? เรานักบวชเหมือนกัน” ก็เลยช้ีใหไปอยูที่โรงไฟ โรงไฟนั้นมี 
พญานาคอยู 

พระพุทธเจาไปอยูนั่น ก็เขาใจวา พระพุทธเจาจะตองโดนพญานาคนั้นพนพิษใส 
หรือทําราย ตกเชาขึ้นมาเห็นพระพุทธเจาไมเปนอะไร แถมเขาไปหา พระพุทธเจายังเปด 
บาตร พญานาคนี้ยังอยูในบาตรดวย พอเห็นขนาดนั้นวา พระพุทธเจานี้มีฤทธ์ิมีเดช 
เหมือนกัน เพราะชฎิลนี้เปนผูมีฤทธิ์มาก สมัยนั้นมีฤทธิ์มาก เพราะเขาไดสมาบัติ เขาบูชา
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ไฟอยู เขาจะมีฤทธิ์ดวย แลวพอเห็นวาพระพุทธเจามีฤทธิ์ ก็วายอมรับพระพุทธเจามีฤทธ์ิ 
อยู 

แต!  ฟงนะ.. กิเลสในหัวใจของตัวเองบอกวา “พระพุทธเจาก็เปนพระธรรมดา 
เปนนักบวชธรรมดา แตชฎิลนี้เปนพระอรหันต” เขาใจวาตัวเองเปนพระอรหันต สมัยนัน้ 
ใครๆ ก็เขาใจวาเปนพระอรหันต เพราะคําวาพระอรหันต มันมีมาแตไหนแตไรแลว ชฎิล 
ทั้ง ๑,๐๐๐ นั้นก็เขาใจวา ตัวเองสําเร็จพระอรหันต พระพุทธเจานี้ยังต่ําตอยกวา 

พระพุทธเจาก็พยายามทรมานตอไป น้ําทวมทําใหจุดไฟไมติด พอพระพุทธเจา 
อนุญาตจุด ถึงจุดติด พอเห็นฤทธิ์อยางนั้นก็ยอมรับฤทธ์ิเดชอันนั้นอยู แตกิเลสก็บอกวา 
พระพุทธเจาไมใชพระอรหันต ตัวเองเปนพระอรหันต จนพระพุทธเจาทรมานอยางนั้น 
เปนพันๆ อยางนะ ดวยฤทธิ์เดช จนสลดสังเวช พูดตรงๆ เลยวา “อยาหลงใหลวาทานเปน 
พระอรหันต ไมใชหรอก!” 

จนสุดทายยอมลอยเครื่องบูชา ลอยเครื่องใชไมสอยออกไป เพื่อจะขอบวชกับ 
พระพุทธเจา ขอยอมตน ความถือตัวถือตนในหัวใจ กิเลสอันนี้กวาจะยอมตนได 
พระพุทธเจาทรมานขนาดไหน ทั้งๆ ที่วาเขาเปนพระอรหันต ตรงนี้คือการศึกษา คือการ 
ทรมานตน มันตองมีเหตุกอน มันถึงจะเปนไปได แลวพอยอมบวช บวชเปนเอหิภิกขุ 
พระพุทธเจาบวชให 

แลวพระพุทธเจาจะสอนพวกนี้อยางไรดี เพราะวาพวกนี้บูชาไฟ ตองเอาความคิด 
ความชอบในหัวใจ เขาไปลบลางในหัวใจนั้น พระพุทธเจาตรัสวา 

“ตานี้เปนของรอน หูนี้เปนของรอน ลิ้นนี้เปนของรอน กายนี้เปนของรอน ใจนี้ 
เปนของรอน” 

อายตนะนี้เปนของรอน รอนเหมือนอะไร? รอนเหมือนไฟ เพราะเขาบูชาไฟอยู 
ตานี้รอนแบบไฟ กระทบรูปรอนแบบไฟ ตากระทบรูป วิญญาณรับรูรอนแบบไฟ รอน 
หมด เปนไฟหมด ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ โทสัคคินา โมหัคคินา เผาตลอดเวลา
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อธิบายเทศนสอนจนชฎิล ๑,๐๐๐ องคนี้เปนพระอรหันตทั้งหมด เกิดขึ้นมาจาก 
การคิดพิจารณาใครครวญเขาไปใน มโน วิฺญาเญป นิพฺพินฺทติ กายนี้เปนของรอน ใจ 
สัมผัสอารมณความรูสึกเปนของรอน อารมณที่เกิดขึ้นจากใจเปนความรูสึกเปนของรอน 

“ของรอนเปนคุณหรือเปนโทษ?” 

“เปนโทษ” 

“เปนโทษตองละหรือรักษาไว?” 

“ตองละ” 

ตองมีเหตุ มีการตอสู การประหัตประหารกัน เปนพระอรหันตขึ้นมา เปนพระ 
อรหันตขึ้นมาเพราะ เทศนอาทิตตปริยายสูตร เทศนเรื่องไฟ พระยสะเหมือนกัน 
พระพุทธเจาทรมานปญจวัคคียแลว แลวกําลังเดินจงกรมอยูในปา พระยสะตอนนั้นออก 
จากบานมา

“ที่นี่ขัดของหนอ ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่เดือดรอนหนอ” 

พระยสะนี้เปนผูมีฐานะมาก ขนาดวาใสรองเทาทองคํานะ ออกจากบานมา 
เพราะวามีบารมีคลายๆ พระพุทธเจาเลย เพราะวาตื่นขึ้นมา เห็นบรรดาพวกที่ขับกลอม 
ตนเองหลับอยู โอโฮ! มันดูไมไดเลยนะ นอนหลับน้ําลายไหลกัน “ที่นี่ขัดของหนอ ที่นี่ 
เดือดรอนหนอ” เดินออกมาบนมาตลอด “ที่นี่ขัดของหนอ.. ที่นี่เดือดรอนหนอ..” 
พระพุทธเจาเดินจงกรมอยู 

“ยสะมานี่ ที่นี่ไมเดือดรอน ที่นี่ไมขัดของ ที่นี่เงียบสงัด” 

ที่เงียบสงัดคือที่ควรแกการงานไง ยสะเขาไปฟงธรรม ที่นี่ขัดของหนอ เพราะใจ 
ไปเกาะเกี่ยวมันถึงขัดของใชไหม? ที่นี่ขัดของหนอ ที่นี่วุนวายหนอ ใหยกกลับมา ใหใจ 
ดึงกลับมา สิ่งที่ขัดของ มันเปนไปอยู เพราะใจเราไปเจ็บปวด ความรูสึก ไปรับรู ไปเกาะ 
เกี่ยวกับสิ่งนั้น มันก็เดือดรอน พอปลอยนะเปนพระโสดาบัน พอออกมาตามหา เดินตาม 
หาลูกอยูไหน? ลูกอยูไหน? ตามหามา พระพุทธเจาบังไวกอน เทศนสอนพอจนพระยสะ 
เปนพระอรหันตขึ้นมาเหมือนกัน
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มันตองมีเหตุการณเกิด มันตองมีเหตุการณสัมผัส เปนปจจัตตังรูจําเพาะตน แต 
ตองมีครูบาอาจารยชี้แนะ ธรรมะจะเกิดขึ้น ตองเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ การตอสู มัคคอริย 
สัจจัง ตองมีการหมุนเวียน ตองมีการวนไปกอน ภาวนามยปญญาเกิดขึ้น สมุจเฉทปหาน 
กิเลสขาดออกไปจากใจ มันเปนเครื่องดองสันดานในหัวใจ เปนของจริงที่เกิดขึ้น เปน 
การตอสูไมใชกิตติมศักดิ์ ไมใชวานึกเอา สวมเอาขึ้นไปเลย 

มันจินตนาการได ปญญาที่วาฉลาดๆ มันเปนปญญาฆาตนเอง ปญญาฆาเรา 
เพราะวาเราวาเรามีปญญา เราอยากสะดวก อยากสบาย อยากจะไดกอน การไดกอน มัน 
จินตนาการไปกอน ทําไมถึงตองมีสุตมยปญญา? สุตมยปญญาคือ การจํา การฟง การ 
บอกแนวการปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย การเรียนภาคปริยัติสุตมยปญญา เพราะวาจะมี 
ปญญาขนาดไหน มันเปนโลกียะ มันเปนความรูทางโลก เปนความรูทางวิชาชีพ 

มันเทียบเคียงกับธรรมะได แลวอธิบายออกมาเปนปจจุบัน เทียบเคียงออกมาให 
เราเห็นภาพ การเห็นภาพ การนึกภาพ มันเปนกิตติมศักดิ์ แตการเขาไปทําลาย.. อยางเชน 
การเห็นนิมิต การเห็นนิมิตอยางหนึ่ง กับนิมิตของเราก็เปนนิมิตดวยอยางหนึ่ง เราเขาไป 
อยูในนั้นเลย อันนี้มันก็เปนแคนิมิต เปนแคการบอกวา ภูมิปญญา วุฒิภาวะของใจ ขยับ 
เคลื่อนออกไป 

กิเลสมันอยูในหัวใจ ตองเอาภาวนามยปญญาเขาไปชําระมัน การชําระคือใจแก 
ใจ ตองเอาธาตุสิ่งนั้นชําระสิ่งนั้นถึงจะเปนความจริง แตในการจํามา คือวาเหมือนกับเรา 
อยูในบาน แตเราจะใหคนขางนอกเขามาทําความสะอาดในบานใหเราเปนไปไดไหม? 
เพราะเขาอยูนอกบานเรา อยูนอกรั้ว อยูไกลขนาดนั้น อารมณก็เหมือนกัน ความคิดดึงให 
เขามาเปนจินตมยปญญาทั้งหมด มันไมเกิดปจจัตตัง ไมเกิดในปจจุบันธรรม 

มันตองเกิดในปจจุบันธรรม การจับตองในความรูสึก สมาธิสงบตัวลง อันนั้นแค 
ปลอย ปลอยในความคิดของโลก ปลอยในชองทางรองน้ําเดิมของที่ใจมันออกมา ปลอย 
ในอวิชชา ปจจยา สังขารา ในเครื่องดําเนินที่ใจมันเคยเดินมา พระพุทธเจาถึงสอนใหเรา 
ทําสมาธิกอน ตองใหใจเปนอิสระจากโลก อิสระจากความคิดเดิมที่มีเราอยูดวย 

เรานี้มีการเขาขางตัวเอง ตนนี้ไมกลาทําลายตน ฉะนั้นตองใหตนนี้สงบตัวลง 
สงบตัวลงใหเปนกลาง ใหเปนตนก็ไมได เปนกลางหมายถึงวาเปนสมาธิ เปนสมาธิจิตตั้ง



พุทธปญญา ๖ 

มั่น จิตนี้เปนหนึ่ง จิตนี้เปนอิสระช่ัวคราวจากตน อิสระช่ัวคราวจากใครเปนเจาของ 
สมาธิถึงมีความสุข ความสุขที่เปนสากล เปนสากลเพราะจิตนี้ไมเปนของใคร 

จิตนี้เปนธรรมโดยธรรมชาติ ธรรมแบบพื้นๆ ที่เคยมีประจําโลกอยูแลว เพราะ 
เปนคูกับจิต จิตนี้เปนความคิดที่ฟุงซาน จิตนี้สงบ เพราะความฟุงซานสงบลง จิตนี้ถึงมี 
ความสงบลงเปนสากล เปนของดั้งเดิมที่มีอยู เพราะมันมีหัวใจ มีจิตอยูแลว องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็เคยศึกษามากอนแลว เพราะวาตอนที่เปนเจาชายสิทธัตถะ แลว 
ออกแสวงหาโมกขธรรม ก็ไปหาอาฬารดาบส อุทกดาบสอยูแลว ก็ไดสมาบัติ ๖ สมาบัติ 
๘ ก็ทําจิตใหสงบโดยธรรมชาติอยูแลว 

ก็รูๆ อยูจนอาฬารดาบสประกันดวยวา “มีความรูเทาเรา อยูชวยเราสอนลูกศิษย 
เถิด” แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรางบุญบารมีไวมหาศาล รูอยู เปนคนซื่อสัตย 
เปนสุภาพบุรุษ ไมลําเอียงกับขางใด เพราะรูวาใจของเรานี้ ถึงจะสงบอยางไร คลายจาก 
ความสงบมา มันก็ยังมีอะไรอยูในหัวใจ มันไมไดชําระลาง ยังไมไดชําระโรคประจําใจ 
ออกเลย เพียงแตวาใจนี้มีสุขภาพแข็งแรงเทานั้นเอง 

ถึงไมยอมรับวา สิ่งนี้เปนสิ่งที่ชําระแลว ถึงตองออกแสวงหาเอง เพราะองค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสรางบุญบารมีมา เพื่อตรัสรูเปนพระพุทธเจา ไมมีใครจะ 
สอน เปนสยมภู รูจําเพาะตน ถึงยอนกลับมาที่โคนตนหวาไง ทําจิตสงบที่โคนตนหวา อา 
นาปานสติตอนเปนเด็ก 

เพราะไปหาใครแลวใครก็สอนไมได ไปหาใคร ใครบอกตัวเองก็รูอยู ครูบา 
อาจารยองคนั้นจะรับประกันขนาดไหน แตเจาของคือตัวตน ตัวของเราเองรูวาหัวใจเรา 
ยังมีความทุกขอยู ยังมีอะไรที่มันเศราหมอง มันเฉาอยูในหัวใจ มันไมเปนอิสระโดย 
ธรรมชาติ ในเมื่อพึ่งใครก็ไมได ตองกลับมาพึ่งตนเอง กลับมาคิดถึงเมื่อตอนเริ่มตนที่ 
โคนตนหวานั้น กลับมาอานาปานสติใหม สิ่งที่ศึกษาไปนั้นมันเปนสมาธิแขนงหนึ่ง 
เทานั้น 

แตสมาธินี้เขาเอาเปนผล สมาธินี้เปนผล มันก็เปนสากลอยางที่วานั่น แตไม 
สามารถชําระ เพราะเอาสมาธิเปนผล แตพอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาเริ่ม 
พิ จ ารณา  พอจิ ตส งบ เข า ด ว ยอํ าน าจว าสนาที่ ไ ด ส ะสมมา  วิ ชชา  ๓  ถึ ง ไ ด



พุทธปญญา ๗ 

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ยอนกลับอดีตชาติ ยอนไดหมด จะยอนไดขนาดไหน ถาเปนคน 
อื่นก็ตองตื่นเตน ตองภูมิอกภูมิใจวา เรานี้เปนผูวิเศษ ยอนกลับมาแลวพอสงบลง มันก็ 
เปนกิเลสอันเกา ...ไมใช เห็นไหม 

ถึงกําหนดใหมเปนจุตูปปาตญาณ รูวาสัตวตายแลวไปเกิดที่ไหน ก็ไปอีกไมมีวัน 
จบ จนยอนกลับมาที่อวิชชา ปจจยา สังขารา อาสวักขยญาณ ดวยญาณของปญญา ดวย 
ความดําริ ดําริไปบุพเพนิวาสานุสติญาณ ดําริไปจุตูปปาตญาณ ดําริไปไหนมันก็ไมใช 
มันตองดําริมาที่อวิชชา ปจจยา สังขารา ความไมรูจริงกลางหัวใจ กลางจุดเริ่มตนของ 
ความรูสึกนั้น 

อวิชชาเปนผูไส ผูควบคุมใจใหนึกคิดออกมา ยอนกลับเขาไปทามกลางหัวใจของ 
ตน ตรงนั้นเปนที่อยูของเจาวัฏจักร ดวยปญญาญาณ ปญญาญาณที่เกิดจากภาวนามย 
ปญญา ไมใชปญญาญาณแบบกิตติมศักดิ์! ไมใชปญญาญาณแบบจัดตั้ง! ไมใชปญญา 
ญาณสําเร็จรูป! มันไมเปนปญญาสําเร็จรูปไปไหน มันตองเปนปจจุบันขณะนั้นๆ 

ชฎิล ๑,๐๐๐ องค ก็ชําระกิเลส ๑,๐๐๐ องคนั้น พระยสะก็ชําระกิเลสของพระยสะ 
นั้น เพื่อนของพระยสะก็ชําระของเพื่อนพระยสะนั้นอีก ๖๐ องค เปนปจจุบันของตนที่วา 
อวิชชา ปจจยา สังขารา ตรงกลางหัวใจ ตรงพุทธปญญานั้น ปญญานั้นเปนพุทธปญญา 
พุทธิปญญา เพราะมันเปนพุทโธอยูทามกลางหัวใจ อวิชชาอยูที่นั่น ไปพลิกตรงอวิชชา 
นั่นก็เปนวิชชา เปนวิชชาเห็นไหม เปนอรหัตตผล พนจากวิชชาไปเปนวิมุตติ เปนวิมุตติ 
ไปเปนที่สิ้นสุด 

สิ่งที่เปนวิมุตตินั้น เปนที่หมดสิ้นกิเลส เปนวิมุตติไมใชทุกๆ อยาง เพราะถาเปน 
ทุกอยางแลวเริ่มตนจากนับหนึ่งทันที ออกมานี้เปนสมมุติเปนบัญญัติทั้งหมด เปนวิมุตติ 
จนพระพุทธเจาทอใจ.. ตั้งตนสรางสมบารมีมาเพื่อจะเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา เพื่อจะรื้อสัตวขนสัตว แตพอเขาไปถึงจุดตรงนั้นแลว “แลวใครจะรูไดหนอ..” จนทอ 
ใจ จนปลอยวางหมด จนตองใหพรหมมาอาราธนาใหออกมาสอน เพราะมันเปนวิมุตติที่ 
พนออไป ที่สื่อกันไมไดเลย 

ถาสื่อออกมาแลวผิดทั้งหมด สื่อออกมาตองเปนบัญญัติ เพราะพระพุทธเจาถึงได 
บัญญัติออกมา บัญญัติวา “นิพพาน” พอนิพพานมันสิ้นไป ยอนกลับมาถึงวา เปนพุทธ



พุทธปญญา ๘ 

ปญญา เปนปญญาที่แทจริง พุทธปญญาเกิดขึ้นจากภาวนามยปญญา เปนธรรมจักรที่ไมมี 
ใครเปนเจาของ เปนธรรมจักรที่กลับมาชําระกิเลสของแตละบุคคลๆ ที่ไดสะสมบุญญาธิ 
การมา ที่ไดภาวนาขึ้นมาจนเปนตามความเปนจริงของใจดวงนั้น ถึงเปนปจจัตตังรู 
จําเพาะตน 

ความบริสุทธิ์ของใจดวงหนึ่งๆ ใครจะประกันใหใครไมได เพราะวาใครจะทํา 
ใหใครอีกดวงหนึ่งก็ไมได เพราะมันเปนคนละบานกัน เปนคนละสายวัฏฏะ เปนคนที่ 
เวียนวาย เวียนเกิดมาคนละสายกัน แตเกี่ยวกันมาดวยกรรม คนละสายแตเกี่ยวพันกันมา 
เพราะสัตวเกิดตายมาตลอด พอออกมาตรงนี้ ออกมาดวยการใชจินตมยปญญาเขาไป 
สัมผัสธรรม 

มันถึงเปนปญญาที่ฆาตัวเอง เปนปญญาที่ทําลายโอกาสของตน ทําลายโอกาส 
ของตนหนึ่ง ยังทําลายโอกาสของคนอื่น แลวยังทําใหเกิดกรรมอีก เราเกิดโอกาสคือวา 
เราขึ้นมาถึงหองสอบ เรามีโอกาสไดโควตาเราไดเขาสอบ แตเราไปทําทุจริต ทําใหเราไม 
มีสิทธิสอบแลวยังโดนหามไปอีกกี่ปละ ก็เหมือนกันทํากรรมสรางกรรมไปแลว ผลของ 
กรรมอันนั้น ทั้งๆ ที่เราจวนเจียนจะไดสอบ จะไดพนจากหองสอบแลว จะไดพนจากวัฏ 
วนเสียที 

นี่ก็เหมือนกัน เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา กึ่งกลางพุทธศาสนา เจอครูบา 
อาจารยที่แทจริง เจอครูบาอาจารยที่ช้ีนําได การชี้นําแลวเราตองกาวเดิน การกาวเดิน การ 
กระเสือกกระสนของเรา มันเปนความทุกข ความทุกขที่จะพนทุกข มันทําใหเกิดความ 
แหยง เกิดความไมกลาตอสู เราถึงจะเอาทางลัด เอาทางที่เดินสะดวก 

กิเลสที่ไหนมันจะปลอยใหเราสะดวก กิเลสดวงไหน กิเลสตัวไหน ที่จะปลอยให 
พนจากมือไปสะดวกๆ ดูคนที่ขี่มาสิ ดึงบังเหียนมา บังคับใหมาไปขางหนา ความตุกติก 
ของเราก็เปนแบบนั้น กิเลสอยูหลังความคิดเรา แลวกิเลสสรางบาน สรางเรือนอยูที่หัวใจ 
ของคน คิดสิวาบานของเรา ถาเราทําลายบานเรา แลวเราจะไปอยูที่ไหน? นี่อวิชชาไง 
เจาวัฏจักรไง 

เจาวัฏฏะที่นั่งอยูบนหัวใจ แลวจะปลอยใหบานใหเรือนของตัวลมสลายไปงายๆ 
จะเปนไปไดอยางไร? แตเพราะความเขาใจไงวาเราตองการทางลัด ตองการหลักประกัน



พุทธปญญา ๙ 

วาจะไมหลง ตองการการประพฤติปฏิบัติที่เปนสเต็ป ตองกาวเดินไปเปนขั้นตอนๆ เปน 
สิ่งที่เปนรูปเปนราง เพราะกิเลสมันกลัว กิเลสมันแขยง ในหัวใจมันกลัวพลาด ตองใหมี 
หลักประกันวา เราจะเดินหนาไมพลาด มันก็เลยพลาดไง 

ถาเดินไปตามความเปนจริง เปนธรรม มันจะพลาดตรงไหน? ถึงมันจะพลาด มัน 
ก็เปนเรื่องธรรมดา ทําไมถึงวาธรรมดา? เพราะวาสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติ มันพนจากโลก 
เราจะเรียนวิชาการใดๆ มาก็แลวแตนะ มันก็เปนการจําเขามา เปนสิ่งที่ผูทําประสบ 
ความสําเร็จ หรือผูที่วิเคราะหวิจารณขึ้นมาเขียนไวเปนตํารา เปนวิชาชีพ 

ในโลกนี้ไมมี ไมมี.. แมแตไอนสไตนมาวิเคราะหศาสนา ยังบอกอยากจะนับถือ 
ศาสนาพุทธเลย มันไมมี สิ่งที่โลกนี้ไมมี แตมีอยูในศาสนาพุทธ มีอยูในตัวแทนขององค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในพระไตรปฎก ในเมื่อพระไตรปฎกนี้เปนสิ่งที่สะอาด 
เปนสิ่งที่บริสุทธิ์ในความหมายเรื่องวิมุตติ แลวเรามันมีความหมายเรื่องโลก เราไปอาน 
แลวจินตนาการแลวเราตีความอยางไร? 

การตีความอันนี้ มันใหเราตีความผิด มันใหเราคาดไมถึง มันเสนผมบังภูเขา พอ 
มันตีความผิด เราถึงตองการคนช้ีนําที่วาถาผิด ถาผิด.. เห็นไหม แตสวนใหญผิด จะวา 
สวนใหญ.. รอยทั้งรอยดวย ผิด ถึงตองหาครูบาอาจารยคอยช้ีแนะ วาพอถึงจุดนี้ควรทํา 
อยางไร? ถาคนไมเคยมีฐานะไปเจอทองคํา ไปเจอเพชร ใครไมตื่นเตน ใครไมอยากได 

พอจิตสงบ จิตเสวยอารมณ ทําไมมันจะไมตื่นเตน พอตื่นเตนก็คาดหมายวา 
พระไตรปฎกวาไวอยางนั้น อารมณอยางนี้ตองเปนอยางนั้น สวนใหญเราจะใหคาใจของ 
เราเกินความเปนจริงตลอด ถึงเรียกวาหลง ทุกคนจะใหคาหัวใจของตัว เวลาเขาไปสัมผัส 
ธรรมสวนหนึ่ง จะใหคามากกวาความเปนจริง ออ! พระพุทธเจาวาไวขั้นนั้นๆ ใจตอง 
เปนอยางนั้น.. สวนใหญผูปฏิบัติจะเปนอยางนั้นทั้งหมดเลย 

เพราะอยากจะไดกอน อยากไดไว มันก็เลยกลายเปนผิด เหตุที่ผิดตรงนี้ เปนสวน 
ใหญ ๙๙ % เพราะวาสิ่งที่โลกนี้ไมมี วัฏวนเราเกิดตาย เกิดตาย เกิดตายจะกี่ชาติ กี่ชาติก็ 
ไมมี แตถาเราทําสมาธิไดเกิดเปนพรหมมา มี เกิดเปนพรหมลงมา พอมาสัมผัสสิ่งนั้น 
ออ! นี่พรหม พวกที่เขานิโรธสมาบัติ เวลาตายไปจะเกิดเปนพรหม มันก็เปนวัฏฏะ เพราะ 
พรหมโลก มันอยูก็วัฏฏะ
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กามภพ รูปภพ อรูปภพ วัฏวนอยูอยางนั้น เพราะจิตมันเคยสัมผัส มันก็สื่อถึงกัน 
ได แตอันนี้มันไมมี ไมมีตรงไหน? ไมมีที่วาเชน พิจารณากายเห็นกายตามความเปนจริง 
เห็นตามความเปนจริงขณะที่พิจารณา ไมไดเห็นตามความเปนจริงตามสัญญาความจําได 
หมายรู ถาเห็นตามความเปนจริงตามจําไดหมายรู ทุกคนรูวาเกิดมาแลวตองตาย แตทําไม 
ตายพรอมกับกิเลสละ? 

เพราะเรารูตามสัญญาคือ ความจําไดหมายรูเดิม ความจําไดหมายรู มันไมเปน 
ปจจุบัน มันเปนอดีต อนาคต แลวกิเลสมันก็หลอกกินอยูตรงปจจุบันนี้ เราเห็นวาอยาง 
นั้น มันจะเปนอยางนี้ เราเห็นวาเปนอยางนั้นอยางหนึ่ง แลวมันจะเปนอยางนี้อยางหนึ่ง 
มันเปนปจจุบันไหม? มันไมเปนปจจุบัน เพราะกิเลสมันเกิดขึ้นปจจุบัน มันเอาอดีต 
อนาคตมาบังไว แลวก็หลอกปจจุบันกินไปตลอด 

พรุงนี้คอยไปภาวนานะ โอย! พรุงนี้ภาวนาไมได โอ! มันผานมาแลวนาเสียดาย 
นะ เมื่อวานก็ภาวนานอยไปหนอย แลววันนี้ทําอะไรอยู? แลวปจจุบันนี้ทําอะไรอยู? 
กิเลสมันหลอกอยางนี้ หลอกไปตลอด ถึงตองเห็นกายในปจจุบันธรรมเทานั้น ไมไดเห็น 
กายดวยสัญญา การเห็นกายดวยสัญญามันก็ไมเปนไปตามความเปนจริง มันเห็นตาม 
กิเลสหลอก นี่คืออวิชชา แมอยูทามกลางการวิปสสนานั้น ก็หลอกไปตลอด หลอกไป 
ตลอด 

เราถึงบอกวาตองเปนภาวนามยปญญา เปนธรรมจักร ไมมีใครไปควบคุมปญญา 
อันนี้ ถามีคนควบคุมปญญาอันนี้มันเปนเรา ถาไมมีคนควบคุม ทําไมมันจะกลับเปนของ 
ดีขึ้นมาละ เพราะมันเปนธรรมชาติ มันเปนธรรมจักร จักรนี้เคลื่อนไปโดยตัวมันเอง 
เกิดขึ้นจากหัวใจของเรา ลองทําสิ! วิปสสนาไปเรื่อยๆ สิ ธรรมจักรจะเกิดขึ้นจากหัวใจ 
เรา เพราะภาวนามยปญญาหมุนไป จนมันเปนธรรมขึ้นไปโดยตัวมันเอง 

สมุจเฉทปหาน เห็นกายตามความเปนจริง ปลอยวางกายตามความเปนจริง เพราะ 
มันเห็นโทษ เห็นโทษการยึด เห็นโทษการไมเขาใจ เพราะมันมีโทษ สักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส เพราะไมรูจริงถึงเกิดสักกายทิฏฐิ เห็นตามความเปนจริง 
สักกายทิฏฐิหลุดไป สีลัพพตปรามาสหลุดไปตาม เพราะสีลัพพตปรามาส คือการจับที่ไม 
มั่น คือการที่ไมมั่นใจในสิ่งนั้น
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พอสักกายทิฏฐิเห็นตามความเปนจริง อาจารยบอกวาจับงูอยู นึกวาปลาไหล พอ 
รูวาเปนงู ใครกลาจับอยู สลัดทันทีเลย เห็นตามความเปนจริงจะปลอยทันทีเลย อันนั้น 
เกิดขึ้นจากภาวนามยปญญา ตามความเปนจริงแลวปลอยตามความเปนจริง นั่นโลกนี้ไม 
มี ใน ๓ โลกธาตุไมมีเพราะโลกมันวนอยู อันนี้มันเปนการออกจากโลก ออกจากวัฏฏะ 
ไป 

วิปสสนาไปเรื่อย ยกขึ้นไปเรื่อย ยกขึ้นไปเรื่อย พอคนถึงจุดมันก็จะใหคาตัวเอง 
สูงขึ้นไป แตชวงนี้ยังไมใหคาสูงมาก เพราะขั้นตอน บุคคล ๘ จําพวก เราสวดมนตอยู 
บุคคล ๘ จําพวก โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล เราผาน ๒ ขั้นตอน ตามความเปนจริงที่ 
เราปฏิบัติ ตามความเปนจริง ถึงบอกวาครูบาอาจารยจะช้ีแนะหนึ่ง  เราจะเขาไป 
ตรวจสอบหนึ่ง 

ความหลง หวงวาจะหลง มันหลงโดยธรรมชาติอยูแลว เพราะกิเลสมันบังอยู 
ความหลงเปนธรรมชาติของมัน เพราะวาเราไมเคย คือวามันเปนเรื่องความทุกข เรากลัว 
ไปกอน เราแหยงไปกอน เราถึงตองการ สิ่งที่ไมหลง สิ่งที่เปนสเต็ปที่จะพาเราไป สิ่งที่ 
เปนกิตติมศักดิ์ที่ยื่นให การยื่นให การครอบให ความเปนระบบ 

ระบบมันเปนไดในการปกครองของทางโลกเขา มันเปนเรื่องของโลกทัง้หมดเลย 
มันไมใชเปนเรื่องของธรรม เปนเรื่องของธรรมตองใหตามความเปนจริง เปนเจตนาที่ 
อยากทํา อยากตั้งใจทํา นี่ธรรมเริ่มเกิด อิสรเสรีภาพเกิดขึ้นจากเจตนาแตทีแรก นี่แหละ 
เปนธรรม ธรรมตองเกิดขึ้นจากเราเขาใจ เราพอใจ เปนธรรมแลว แลวเราทําเขาไป 

ทีนี้คําวาเปนธรรม มันก็แว็บๆๆ แตอวิชชามันคลุมอยู พอจะทําก็เปนอดีตอนาคต 
ที่วานี่แหละ แลวปจจุบันก็หลอกไปตลอด ผลักไสไปมาตลอด พระพุทธเจาถึงบอกการ 
แกกิเลสมันอยูที่ปจจุบันเทานั้น อดีตอนาคตแกกิเลสไมได อดีตและอนาคตไมสามารถ 
มาแกกิเลสได แตอดีตอนาคตเราชอบนึก เราหวงมากเลยเรื่องอนาคต ความหวงอนาคต 
ไง 

แตพระพุทธเจาสอนลงที่ปจจุบันนี้  แกที่ปจจุบันนี้ ปจจุบันทําใหดี พรุงนี้ดี 
แนนอน กลับมาตรงนี้เลย ชําระกันที่นี่ แลวถาปจจุบันนี้ดีแลว มันดีไปเอง ดีจนหมดสิ้น 
ดีจนไมเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆ ในโลกนี้เลย ฟงใหเขาใจตามหลักความเปนจริงวา เครื่องอยู
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