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 ไปเห็นตามความเป็นจริง เขาตอ้งอาศยัคนขา้งนอก ทีน้ีเขามาถามนะ อาศยัความเห็นของ
คนอ่ืน เห็นไหม เช่นวา่ตวัเองอยูใ่นศีลในธรรม แต่ตอ้งใหย้มบาลเป็นคนบอกเลยวา่เป็น
โสดาบนั เป็นอะไร แลว้ตวัเองไม่เป็นตามความเป็นจริง มนัไม่เป็นตามความเป็นจริง สติสตงัมนั
กไ็ม่พร้อม มนักมี็ความลงัเลสงสยัไปตลอด  

แต่ถา้มนัเป็นตามความเป็นจริงนะ เวลาจิตมนัเป็นความเป็นจริงน่ีสะสมมา เรากห็ลงมา
ก่อน ทุกคนตอ้งหลงมาก่อน ความเห็นหมุนไปน่ีมนัหมุนไป แต่พอมนัเขา้ไปถึงเน้ือของจิตท่ีวา่
เป็นภาวนามยปัญญา ความเป็นภาวนามยปัญญามนัจะเป็นความแปลกประหลาดมหศัจรรยม์าก 
ถึงภาวนามยปัญญาท่ีคนพดูไม่ถกูสกัคนหน่ึง  

เขาบอกภาวนามยปัญญานะ รู้ในอริยสจั ทุกขด์บันะ สมุทยัขาดไปอยูใ่นอริยสจั อนันั้นก็
ยงัไม่ใช่ อนันั้นมนัเป็นความเห็นไง มนัเป็นความเห็นแบบนกัวทิยาศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ท่ีเขา
คิดคน้ข้ึนมา นกัวิทยาศาสตร์ ไอน์สไตน์พิจารณาคิดคน้ทางวทิยาศาสตร์ ใชก้ลอ้งโทรทศัน์เห็น
ความทฤษฎีสมัพทัธภาพ ไอน์สไตน์ดอูอกไปขา้งนอก เห็นขา้งนอก เห็นไหม แต่พระพทุธเจา้
เห็นเน้ือของจิต  

อวิชชาปัจจยา สงัขารา แค่เอาจิตเขา้มาดูขา้งในกบัดูขา้งนอก อนัน้ีกแ็สนยากแลว้ น่ีดขูา้ง
นอก ตาส่งออกไป ไฟจุดข้ึนมา ความร้อนมนัเผาผลาญอยา่งอ่ืนไปมนัง่าย แต่จุดไฟแลว้ไฟมนั
ลามเขา้ไปในตวัมนัเอง มนัไม่เผาผลาญอยา่งอ่ืนเป็นไปไดอ้ยา่งไร? มนัรู้การเกิดดบัของไฟนั้น 
น่ีรู้จกัตวัไฟของไฟเอง ปัญญากเ็หมือนกนั ปัญญาส่งออกตอ้งใหค้นอ่ืนเขาบอก ไปถามคนอ่ืนวา่
เป็นไหม?  
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เหมือนกบัไอน์สไตน์ท่ีวา่เวลานกัวิทยาศาสตร์คิดคน้ออกไป มนัเป็นจินตมยปัญญา จิน
ตมยปัญญาเป็นจินตนาการออกไป แลว้กย็งัสงสยั เพราะจินตมยปัญญา ปัญญานั้นเคล่ือนออก
จากตวัเองไปคิดเร่ืองวิทยาศาสตร์ใช่ไหม? พอคิดเร่ืองวิทยาศาสตร์มนักรู้็เร่ืองวิทยาศาสตร์ แต่
ตวัเองลงัเลสงสยัตวัเอง ไม่รู้ ไม่รู้ จนนกัวิทยาศาสตร์กย็งับอกอยูเ่ลยวา่รู้ทฤษฎีสมัพทัธภาพ แต่
ขั้นสุดทา้ยระเบิดน่ีไม่รู้ เพราะไม่เคยเห็นความเป็นระเบิดไง  

แต่ภาวนามยปัญญา เห็นไหม ไอท่ี้วา่คิดออกไปนั้นมนัสงสยั น่ีจินตมยปัญญามนัคิดเขา้
มา แต่เวลาภาวนามยปัญญามนัเห็นปัจจยาการของตวัจิต ตวัเกิดดบัไง จิตน้ีเกิดดบั เป็นธาตุรู้รับรู้
ตวัเองก่อนใช่ไหมแลว้ถึงเพง่ออกมาดูขา้งนอก ปัญญาขา้งนอกมนักา้วเดินออกมาก่ีชั้น ระยะห่าง
ของจิต จินตมยปัญญามนัห่าง ภาวนามยปัญญา ไอต้วัจิตท่ีมนัรู้สึก ไอต้วัธาตุรู้มนัไม่มีขนัธ์ มนั
คิดไม่ได ้แต่คิดข้ึนมาไดจ้ากภายในไง จากสญัญาเดิมภายใน  

ความคิดนั้นมนัจะสืบต่อเน่ืองไปได ้ แลว้จะหมุนไปโดยธรรมชาติของมนั ไม่ใช่เราไง 
พอไม่ใช่เรามนัเห็นความเป็นไปขา้งใน มนัเห็นต่อหนา้ มนัอ๋อต่อหนา้ไง น่ีความเป็นจริงมนัถึง
วา่สติมนัพร้อมอยู ่ พร้อมกบัภายใน พอพร้อมขา้งในมนัจะเห็นขา้งใน แลว้มนัองอาจกลา้หาญ 
กลา้หาญตรงไหน? กลา้หาญท่ีวา่มนัเป็นความผดิไปไม่ได ้ แลว้มนัเทียบมาขา้งนอก เทียบมา
อยา่งท่ีวา่ไอน์สไตนพ์ดูมนัยงัห่างไกลมาก  

มนัเป็นเร่ืองของจินตมยปัญญา เร่ืองของภายนอก แต่มนัเปรียบเทียบกนัวา่การท างาน
ของปัจจยาการอนันั้น ทฤษฎีสมัพทัธภาพอนันั้น กบัการท างานของปัจจยาการของใจ มนั
เปรียบเทียบเหมือนสมมุติไง เทียบเคียงใหเ้หมือนกนัไดไ้ง เหมือนกบัเวลาพดู เร่ืองวิญญาณ เห็น
ไหม ความโทมนสั ทุกขใ์จ สุขใจ กบัร่างกาย ทุกขก์าย ทุกขใ์จ ทุกขก์าย ร่างกายทุกข ์เวลาเจบ็ไข้
ไดป่้วยน่ีทุกขม์ากเลย แต่ความทุกขใ์จ ความคิดถึงความทุกขใ์จ ความเศร้าโศกของใจ น่ีทุกขใ์จ 
ไม่ตอ้งอาศยักายมนักทุ็กขไ์ด ้ 

น่ีกเ็หมือนกนั ถา้เป็นทฤษฎีสมัพทัธภาพขา้งนอก เห็นไหม มนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็น
ธาตุ เป็นสสารท่ีหมุนออกไป มนัสมัพนัธ์กนัไป แต่มนักต็อ้งสืบเน่ืองกนัไป มนัไม่ท าลายตวัมนั
เอง มนัระเบิดข้ึนไปมนักเ็ป็นสสารเหลือต่อไปๆ แต่อนัน้ีมนัท าลายของตวัเอง ถึงวา่ความวา่งอนั
น้ีเวลามนัปล่อยวางไง มนัเทียบไปขา้งนอกแลว้มนัจะวา่งต่างกนัมาก ความวา่งอนัน้ีใครเป็นคน
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รู้ล่ะ? ใครเป็นคนรู้ ผูท่ี้ปฏิบติัถึงรู้ น่ีถา้เป็นปัญญาเกิดข้ึนจากตน เป็นปัจจตัตงัของผูน้ั้นไง ถึงวา่
ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ผูน้ั้นยอ่มรู้ธรรมดว้ยความเป็นจริง  

ปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม น้ีเรากป็ฏิบติัธรรมกนัอยู ่ แต่เราปฏิบติัธรรมดว้ยระยะห่าง
ของจิต มนัไม่เขา้ไปเน้ือของจิตไง ฉะนั้น เวลาเขาปฏิบติัมาเขาพดูธรรมะทั้งนั้นนะ พระพทุธเจา้
วา่อยา่งนั้นๆ นะ รู้หมด รู้ธรรมของพระพทุธเจา้เลย แต่น้ีรู้แบบกูย้มืไง น่ีสาวกะผูฟั้งมา ฟัง
มาแลว้กห็ยบิอนันั้น มนักเ็หมือนอยูน่อกใจไง มนัเป็นเหมือนนกัวิทยาศาสตร์ มนัคิดอยูข่า้งนอก 
เห็นวตัถุ เห็นสสารอยูข่า้งนอก เห็นไหม วิทยาศาสตร์ทฤษฎีขา้งนอก ใจน้ีเป็นผูรู้้ น่ีกเ็ห็นความ
แปรสภาพไป รู้วา่ตวัรู้ไง แต่ไม่รู้จากขา้งนอก ไม่รู้ตวัเอง  

น่ีกเ็หมือนกนั มนัรู้ท่ีเปลือก รู้ท่ีสญัญา รู้ท่ีความจ า รู้ท่ีขนัธ์ ๕ ไง ท่ีเราเอานั้นมา เรา
ศึกษาธรรมของพระพทุธเจา้มา สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา แลว้ภาวนาเขา้มา ระยะห่างจากขา้ง
นอกจากเปลือกเขา้มาถึงขา้งใน น่ีจิตแกจิ้ตไง อวิชชาแกอ้วิชชาไง ตวัท่ีไม่รู้มนัรู้ข้ึนมาไง จาก
อวิชชามนัรู้ออก เห็นไหม รู้อยา่งนั้นรู้อวิชชาหมด รู้อวิชชาหมด มนัสมมุติทั้งหมดเลย ออกมา
ขา้งนอกๆ ความรู้อนันั้นน่ีรู้ส่งออก พอรู้ส่งออกมนัสงสยัไหม? ตอ้งสงสยั ขนาดตวัเองไม่รู้ ถึง
วา่ปัจจตัตงั อกาลิโกนะ ปัจจตัตงั เห็นไหม อาจารยม์หาบวัท่านพดู  

“แมแ้ต่พระพทุธเจา้นัง่อยูต่่อหนา้กไ็ม่ถามพระพทุธเจา้” 

เพราะมนัรู้อยูไ่ปถามไดอ้ยา่งไร? อา้ปากตอ้งลงัเลสงสยั แต่ถา้ปฏิบติัไม่ใช่เป็นความจริง 
เห็นไหม ตวัเองวา่ตวัเองอยูใ่นศีลในธรรม ตอ้งใหค้นอ่ืนบอกวา่เราขั้นไหน? เวลาเราปฏิบติัเรา
จะถามวา่เราขั้นไหน? เราขั้นไหน? แต่ผูท่ี้ปฏิบติัตามความเป็นจริงนะ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควร
แก่ธรรม ไม่ขาดกรู้็วา่ไม่ขาดเพราะอะไร? เพราะมนัสงสยัตวัมนัเอง  

อยา่งท่ีวา่ส่งออกไปขา้งนอก ตอ้งใหค้นอ่ืนบอกเพราะมนัสงสยั หวงัพึ่งคนอ่ืนไง เพราะ
ตวัเองมนัพึ่งตวัเองไม่ได ้ เพราะวา่อาการของจิตคือขนัธ์ ๕ คือความคิดมนัไม่ใช่จิตใช่ไหม? 
ไม่ใช่จิต มนัอาศยัขา้งนอกอยู ่มนัเกาะอยู ่ทีน้ีมนัปล่อยเขา้มา มนัปล่อยมนัยนืไม่ได ้แต่ถา้ภาวนา
มนัเขา้มายนือยูข่า้งใน ใจตวัน้ีมนัหมุนอยู ่ มนัหมุนอยู ่พอมนัหมุนอยูม่นัไม่ขาดออกไปมนักรู้็วา่
ไม่ขาด น่ีคนอยา่งน้ีถึงไม่หลงไง ปัญญาท่ีเดินตามความเป็นจริง มีสติ มีสมัปชญัญะแลว้จะไม่มี
การหลง พอไม่มีการหลง มนัคิดไป มนัหมุนไป มนัวา่ง มนัปล่อยวา่ง แต่มนัไม่ขาด  
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การไม่ขาดน้ี ตามอภิธรรมวา่เป็นตทงัคปหาน ตทงัคะคือขาดชัว่คราว ตทงัคปหาน แต่ถา้
เราไม่เขา้ใจนะ พอมนัปล่อยอยา่งน้ีเราจะวา่อนัน้ีเป็นความจริง แลว้กพ็อรู้ ถา้เขา้ใจวา่ขาด หรือ
วา่ไม่มีการสืบต่อ ไม่มีการท าต่อไปมนัจะเคล้ิมออกมาขา้งนอก พอเคล้ิมออกมาขา้งนอก เห็น
ไหม เรากก็วาดกิเลสไวใ้ตพ้รมไง กลบไวม้นัวา่งหมดเลย พอมนัวา่งหมด พอมนัเส่ือม จิตมนั
เส่ือมออกมา ถอนออกมา พอมนัถอนออกมา อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน น่ีคือจิตเส่ือมไง 

ถา้ไม่ถึงจุดถา้มนัขาด เห็นไหม พอมนัเป็นกปุปธรรม ยงัเป็นสพัเพ ธมัมา อนตัตาอยู ่
ธรรมทั้งหลายยงัแปรสภาพอยู ่น่ีมนัแปรสภาพข้ึนไป มนัเขน็ข้ึนไป แต่มนัไม่เขา้ไปวงในไง มนั
เหมือนกบัสามวงรอบ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา แลว้วงรอบวงใน แกนของความคิดตวัเดิม
มนัเขา้ไม่ถึงตรงนั้น มนัวา่งจากขา้งนอกเขา้มา แกนของความคิด เหมือนกบัเราน่ีท าลายคนอ่ืน
หมดเลยในโลกน้ี เหลือเราอยูว่า่ง..วา่ง..  

เรามองเขา แต่ยงัไม่ไดท้  าลายตวัเอง พอไม่ไดท้  าลายตวัเอง ตวัเองกเ็ป็นคนท่ีวา่สร้างส่ิง
ต่างๆ ข้ึนมาใหม่ สร้างโลกข้ึนมาใหม่ เพราะเรายงัมีอยู ่ เรายงัสร้างโลกข้ึนมาได ้กเ็กิดโลกข้ึนมา
ใหม่ ทีน้ีท าลายไม่ไดแ้ลว้ เพราะเป็นสายเลือดของเรา เราท าไม่ลง น่ีพอจิตมนัเส่ือมไง แต่ถา้เขา้
ไป เห็นไหม วงรอบเขา้ไปสุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา มนัจะท าลายแกนกลาง
ตรงน้ีดว้ยไง ทีน้ีถา้ท าลายยงัไม่ไดเ้รากรู้็อยู ่น่ีถึงวา่เป็นปัจจตัตงัไง  

ปัจจตัตงัรู้วา่แขนน้ีขาดไง กิเลสขาดดัง่แขนขาดออกไป แขนน้ีจะขาดออกไป เป็นปัจจตั
ตงั เป็นอกาลิโก ไม่มีกาล ไม่มีเวลา ไม่ใช่ก่ึงพทุธกาลหรือวา่ ๕,๐๐๐ ปีธรรมะอนัน้ีจะไม่มี ถึงวา่
มนัเป็นอกาลิโกไง ไม่จ ากดักาล ไม่จ ากดัเวลา ผูใ้ดรู้คือผูน้ั้นรู้ ศาสนาไม่มี ผูท่ี้รู้วา่คือพระปัจเจก
พทุธเจา้ เห็นไหม พระปัจเจกพทุธเจา้ตอ้งรู้ดว้ยตนเองเหมือนกนั ตอ้งรู้แบบอกาลิโก มนัไม่มี
กาลอยูแ่ลว้ แต่ไปก าหนดกาลไม่ได ้ เม่ือนั้น เม่ือน้ีก าหนดไม่ได ้ ถึงวา่เขา้ไปไม่ใช่กาล แลว้เป็น
ปัจจตัตงัดว้ย ขาดออกไป อนันั้นไม่ใช่กาล กาลเวลาจะเขา้ไปอยูใ่นดวงใจนั้นไม่ได ้ กาลเวลา
ก าหนดอนันั้นไม่ได ้ฉะนั้น ปัญญาจะหมุนข้ึนไป  

เป็นความจริงตอ้งเป็นอยา่งน้ี น่ีมนัเทียบกนัใหเ้ห็นๆ เวลาผูท่ี้หลง เขาบอกการหลง หลง
ไปอยา่งนั้นเลย หลงมากนะ หลงวา่ตวัเองไดม้รรค ไดผ้ล ประกาศเลยวา่เป็นโสดาบนั เป็น
สกิทาคา เป็นอนาคา ขา้มกามแลว้ พน้จากกามแลว้ แต่เวลาบอกวา่ 

“ขา้มดว้ยการกดไวใ้ช่ไหม?”  
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“ใช่ครับ” 

“แลว้อยา่งน้ีมนักไ็ม่ขาด”  

“กไ็ม่ขาดครับ” 

“แลว้ท าไมถึงวา่ขา้มกามไดล่้ะ?”  

“ยมบาลบอก” เห็นไหม  

เวลาเห็นนิมิตไง นิมิตหลอกกเ็ช่ือนิมิต เพราะตนเองไม่สามารถเช่ือตนเองได ้ไม่ใช่อตฺตา 
หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนยงัหวงัพึ่งคนอ่ืนอยู ่ หวงัพึ่งพระพทุธเจา้ หวงัพึ่งแลว้
ตอ้งสร้างฐานะข้ึนมาใหพ้ึ่งตวัเองได ้แต่ผูท่ี้เดินตามปัญญา เดินตามพระพทุธเจา้ เดินตอกๆๆ คือ
วา่ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนน่ีแหละ แต่เวลามนัลึกเขา้ไป พอปัญญามนัหมุนเขา้ไป ไม่ขาดกรู้็วา่ไม่
ขาด ยงัไม่ขาดแต่ปัญญากา้วเดินไปเร่ือยๆ ไม่ขาด น่ีไม่มีความหลง ไม่มีความลงัเลสงสยั แลว้
มนัจะเขา้ไปเร่ือยๆ แลว้มนัจะขาดต่อหนา้ ขาดเห็นๆ เลย อนันั้นถึงจะเป็นความจริง  

น่ีสจัจะอนัน้ี ศาสนาเราประเสริฐประเสริฐตรงน้ี เห็นไหม มคัคะอริยสจัจงั ศาสนาไหน
ไม่มีมรรค ศาสนาไหนไม่มีผล น่ีมรรคอะไร? มรรคหยาบๆ มรรคหยาบฆ่ามรรคละเอียด แต่ถา้
ปัญญามนัหมุนอยา่งน้ีเป็นบุคคลท่ี ๑ โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติมรรคจะเกิดโสดาปัตติผล ถา้
ไม่มีการนอนใจอยูก่า้วเดินตลอดไป ตลอดไปนะ จะสมความมุ่งหมายตามความเป็นจริงเลย 
เพราะมนัไดก้า้วเดินแลว้ แลว้พดูออกมาตามหลกัความเป็นจริงวา่ไม่ขาด ยงัรู้อยูว่า่ไม่ขาด แต่ยงั
กา้วเดินต่อไป กา้วเดินต่อไป  

น่ีสติสมัปชญัญะพร้อมเลย กบัท่ีวา่ตอ้งหวงัพึ่งคนอ่ืน ปฏิบติัธรรมท าไมหวงัพึ่งคนอ่ืน 
อนัน้ีมนัไม่ใช่ พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เป็น
ผูช้ี้ทางเท่านั้น พวกเราผูป้ฏิบติั สาวกทั้งหลายตอ้งเป็นผูก้า้วเดินเองทั้งหมดเลย น่ีธาตุหวัน่ไหว 
โลกธาตุน่ีไหวหมดเลย หวัใจน้ีหวัน่ไหว สัน่สะเทือนไปหมด มนัขาดๆ ออกจากใจ ถึงวา่จุดตรง
นั้นถึงส าคญัไง เกิดจากตรงท่ีวา่ภวาสวะ  

ส่ิงท่ีเกิด เวลาพระพทุธเจา้เยาะเยย้มารไง “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” เกิดจาก
ตน้ขั้วของใจท่ีมนัสัน่ไหวน้ีออกไป แลว้พอท าลายเสร็จแลว้ไม่ใช่วา่ไม่มีไง  
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“มารเอย ต่อไปน้ีเธอเกิดไม่ไดอี้กแลว้ เพราะเธอเกิดจากความด าริของเรา” 

ทีน้ีกคิ็ดอีก คิดอยู ่ ใชค้วามคิดอยู ่ ใชข้นัธ์อยู ่ แต่มารเกิดไม่ได ้ เห็นไหม มารตายไปจาก
ตรงภวาสวะท่ีวา่เกิดจากความด าริ มารตายตรงนั้นไง อวิชชาตายไป กลายเป็นวิชชาไง ถึงวา่เกิด
จากความด าริของเราไม่ไดอี้กเลย มารจะเกิดตรงน้ีไม่ไดอี้กเลย เป็นธรรมลว้นๆ ไง  

น่ีขนาดนั้น ช าระแลว้วา่จะไม่มีกลบัมี มีแบบวา่งไง มีแบบไม่มีกิเลสมาอาศยัเกาะกินมา
ดว้ยกบัความคิดเดิมของเราไง แต่เดิมคิดวา่กิเลสอวิชชาพาไสคิดไป แลว้พอช าระเขา้ไป ปัญญา
หมุนเขา้ไป ฆ่าจนหมดส้ินไป มารส้ินไปไง อวิชชาดบัไป ตวัอะนั้นหลุดออกไปเฉยๆ เป็นวิชชา
ข้ึนมา วชิชาอนัน้ีถึงวา่เป็นส่ิงท่ีประเสริฐไง เอาตวัพน้ได ้แลว้พึ่งตวัเองไดห้มด น่ีเป็นวิชชาท่ีอยู่
พึ่งตวัเอง เป็นตวัเองรู้จกัตวัเองทั้งหมด กบัท่ีวา่ตอ้งอาศยัใหค้นอ่ืนพยากรณ์มนัถึงต่างกนั  มนั
ต่างกนัตรงนั้น 

“ผูป้ฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” 

กบัผูท่ี้ปฏิบติั ปฏิบติัไง ปฏิบติัตามไสยศาสตร์ไป ปฏิบติัไปความเห็นนิมิต เห็นไปๆ 
ความเห็น เดก็ท าอะไรให ้ ตบมือใหม้นัมนักย็งัดีใจ จิตกเ็หมือนกนั หลอกจิตไง จิตหลอกจิต 
ความคิดอวิชชาหลอกอวิชชา ความเห็นภายใน แต่วิชชามนัไม่หลอก มนัหลอกไม่ได ้ เพราะมนั
จะผา่นตรงนั้นเขา้ไปถึงเป็นวิชชา วิชชาจริงในการประพฤติปฏิบติั น่ีปัญญาธรรมกบัปัญญาโลก 

 


