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ปญญากับผูรูนี้ เวลาทานบอกวา “ปญญากับผูรูเปนผูนิพพาน” ความจริงผูรูเปน 
นิพพาน ปญญาเปนมรรค มรรคแบกไปไมไดหรอก ปญญาเปนมรรคใชไหม ปญญามัน 
ตองใชขณะตอสูสมุจเฉทปหาน แลวปญญานี้มันเปนมรรครวมตัว เพราะปญญามันจะตดิ 
กับผูรูไปไมได ผูรูนี้กลั่นออกไป เราก็ยอมรับ เรายังใหคาออกไปเปนบวกอยู เปนบวก 
ที่วาปญญากับผูรูหมายถึงวาผูรูไปดวย ปญญาไปดวย 

แตถาพูดถึงปญญามันก็เหมือนกับกิริยา ผูรูนี่มันเปนความรูสึกอยู ฉะนั้นกิริยานี้ 
มันใชหมดแลวมันถึงเปนผูรูออกมา ผูรูตางหากที่เปนผูสิ้น ปญญานี้เปนกิริยาตางหาก 
ปญญาเหมือนมรรคใชไหม มรรคสามัคคี มรรคไง มรรคปหานไง อันนี้ก็ยังใหมๆ อยู 
ทานยังอาจจะยังใหมๆ หรืออยางไร แตวาคงจะไมใหมแลวนะ 

อันนี้เพียงแตเราถึงวาความชอบไง หรือวาจริตนิสัยตางกัน คําพูดตางกัน แต 
ความหมายอันเดียวกัน มันยังไมวากัน แตถาบอกวาปญญาไปพรอมกับผูรูมันก็เปนสอง 
นิพพานเปนหนึ่งดวย เพราะอยางที่รูนี่ ถาพวกนั้นรูนะ แบบวารูเฉยๆ รูแบบไมรูอะไรเลย 
ถูกตอง เออ.. อยางนี้ถูก ก็ลองมองสิ มองแลวไมใหคา ถาใหคานั่นคือปญญา 
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เรื่องผาติกรรม ถาเราพูดมันเปนภาษาพระ เราพูดแลวเราเขาใจของเรา แลวโยม 
เขาใจหรือไมเขาใจโยมก็จะงง ผาติกรรมมันก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยน แตเปนผาติ 
กรรม ดูอยางวัดบางวัดเขาจะซื้อที่ไวเลย แลวเขาจะลงพวกผลไมไว ทางเมืองจันทนี่มี 
เยอะเลย แลวเวลาโยมเขามาประมูลเอาผลไมนี่แลวแบงกับวัดคนละครึ่ง นี่เขาเรียกผาติ 
กรรม เห็นไหม มันเปนธุรกิจในศาสนา ก็อาจจะไดนะ 

ฉะนั้นการผาติกรรมก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยน ฉะนั้นมันเปนวิธีการที่จะแกไข 
ฉะนั้นเราถึงวา ไปทําผาติกรรมหมายถึงการแลกเปลี่ยนแลวใหมันพนไป เราถึงไปทํา 
ผาติกรรม แตพระบอกวาไมตองอะไรนี่ มันเปนคนละประเด็นนะ เพราะใหอยูแลว ตอง 
ใหอยูแลว แตเรารูเรื่องหลักศาสนา เราเปนคนแกปม เราทําของเราเองใชไหม เพราะปม 
อยูที่ใจเราใชไหม เราแกปมของเรา เราทําเลย 

ผาติกรรมมันเปนการแลกเปลี่ยน มันเปนขั้นตอนที่ ๒ แตขั้นตอนที่วาความจริง 
แลวศาสนาเราเปนศาสนาที่บริสุทธ์ิ ศาสนานี้บริสุทธ์ิมากนะ คือวาใหทานไง อยางเชน 
เราไปวัดไปขอพระนี่จะไมมีเลย แตนี่เราไมรูเราไปหยิบเองโดยที่เราไมเขาใจ นี้มันเปน 
ปมของใจเรา เราแกปมของใจเรา นี้มันเปนขั้นตอนที่ ๒ ในเรื่องทางศาสนา คําวา “ผาติ 
กรรม” เขาทํากันเปนพื้นๆ อยูแลว 

อยางเราไมรู เราไมเขาใจ พอไปทําแลว เอะ.. มันจะแกไขอยางไร แกไขไดอยางนี้ 
เหมือนกับแลกเปลี่ยนกัน เพราะวัดมันมีอยางนี้ บางทีวัดบางวัดเขาตองหาอยางนั้น หา 
เงินเขามาเปนของสงฆเพื่อจะใชจาย เขาทําผาติกรรมกันอะไรกัน ของในวัดนี่ก็แบบวา 
เปนธุรกิจไป นั่นเปนแบบทางโลก เอาโลกมาผสมมากแลว ถาเปนธรรมแทๆ นี้ไมมี 

พลอยกับเพชรนี่ ผูหญิงเขาใหคาอันไหนมากกวากัน นาจะเพชรเนาะ แตเพชร 
นาจะ... (เพชรมากกวา) เพชรมากกวา เราจะพูดถึงวาไกไดพลอยไง เราถึงวาไกได 
เพชรวะ(หัวเราะ) ตองไกไดเพชร เราเห็นเปนไกไดเพชรไกไดพลอย แลวไกไดพลอย ไก 
มันจะเห็นเลยวา พลอยกับขาวเม็ดหนึ่ง ขาวมีคามากกวา เพราะขาวมันกินได เราวาไก 
นั้นไมฉลาดหรือวาเราไมฉลาด นี่พูดถึงวุฒิภาวะของใจ ภพภูมิของใจมันสูงตางกัน 

ไกไดพลอยมันไมมีคุณคาเลย แตเรารูจักคุณคา เราเลยทุกขแทนไก จริงไหม แต 
ไกมันไมทุกขเลย ไกเห็นพลอยกินไมไดมันก็ไมสนเลยนะ มันอยากของที่กินได แตเรา
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โอโฮ นี่พลอยนะ มันมีคามากทําไมไกไมรูจัก ก็เหมือนกับที่เวลาเราไปดูเขา เขาไมรูเรื่อง 
อะไรของเราหรอกใชไหม เขาไมรูเรื่องนะ เขาวามาอยางนี้มาทําไมกัน แลวใครเปนไก 
ไดพลอยละ เราก็เปนทุกข 

ไกไดพลอยเห็นไหม เราคิดแทนไก หรือไกมันจะหัวเราะเยาะเราเนาะ “พลอยเอา 
ไปทําไม พลอยเอาไปเก็บเปนภาระ สูขาวเม็ดหนึ่งก็ไมได ขาวไดกิน” 

อาว เราจะหัวเราะไกหรือไกจะหัวเราะเราละ อาว เราคิดมุมกลับนะ เราจะ 
หัวเราะไก ไกไมรูจักพลอย หรือไกบอกวา “โอย คนนี้โงมากนะ ของที่กินไดก็ไมเอา ไป 
เอาของที่กินไมไดมาเก็บรักษาไว” ใจมันเปนอยางนั้นนะ นี่วุฒิภาวะ ภพของใจ ภพที่สูง 
ขึ้นมาดวยการฟงธรรม เราจะสังเกตไหม โยมนี้จะงงมากเลย งงมากวาทําไม 

อยางเชน เราไปอานหนังสือพระไตรปฎกกัน พระที่ไปถามพระพุทธเจาไง กําลัง 
สงสัยมากเลย อยูในขั้นสุดทายแลวจะไปหาพระพุทธเจา เดินไปหาพระพุทธเจาแลวฝน 
มันตก ก็เขาไปใตกุฏิ ฝนก็ตกลงมา น้ําลงมากระทบกันเปนฟองขึ้นมา เปนตุมขึ้นมาแลว 
มันก็แตก เปนตุมแลวก็แตก พิจารณาแคนั้นเปนพระอรหันตขึ้นมา กลับ! 

คิดดูสิ พอเขาใจตามความจริงนะ เดินกลับนะ เดินขึ้นบันไดไปหาพระพุทธเจา 
กับพอมาเดินพิจารณาอยูพักหนึ่ง ปลอยวางเสร็จแลวหันกลับเลย ดูสิ แลวพวกเราเห็นกัน 
ชินตา ฝนตกทุกวัน เห็นทุกวัน แลวเราไดอะไรขึ้นมา ใจมันยังไมถึงตรงนั้นไง 

ฟงธรรมตรงนี้ เห็นไหม เวลาหลวงพี่พูดอะไรไป เราสงสัยอยู เราโอโฮ เราโล 
งอก เห็นไหม นี่ความสวางของใจขึ้นมา ความสวางมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆ มันเขาใจขึ้นมา 
เรื่อย ภพอยูที่ตรงนี้นะ อยูที่ความเขาใจ นี้มันจะใหเสมอกันมันเปนไปไมได 

ความเปนไปไมได เราถึงวาเราจะไปยุงกับเขาไมได บางอยางนี่ตองปลอยไป 
ปลอยไปนะ เราตองอยูในระดับนี้ ระดับของเรา เราสูงขึ้นมาๆๆ เพราะเราฟงธรรม การ 
ใหทานนะ ศีล สมาธิ ปญญา ใชไหม ทาน ศีล ภาวนา เริ่มใหทานกอนแลวจะมีศีล มีศีล 
เทาไหร ถาเราไมเขาใจจะมีศีลไดยังไง ศีลอันนี้ผิดอันนี้ถูก ศีลเห็นไหม ใชปญญา แลวมี 
ปญญาอีกเห็นไหม ปญญานี้เขามาชําระกิเลส
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ฉะนั้นการฟงธรรมในศาสนาพุทธ การฟงธรรมตอหนาพระพุทธเจาเปนอันดับ 
หนึ่ง  อาจารยมหาบัวเปนคนพูดเลย “การฟงธรรมจากพระพุทธเจาเปนอันดับ 
หนึ่งเลย” เพราะนั่งฟงอยูเราทุกขหรือเราไมสบายใจอยู เพราะเราไมรู เราสงสัย ถาเรามี 
ปญญา ปญญานี้เขาไปแกความสงสัยนะ เชน เราหิวขาวหิวน้ํามันก็อีกอยางหนึ่ง แตความ 
ทุกขใจเวลามันหลุดออกไปเปนปลองๆ มันตางกันไหม นี่ความทุกขใจ 

ความทุกขใจความกังวลแลวมันหลุดผลัวะออกไปๆ มันโลง มันสวาง นี้พูดถึง 
ความเขาใจนะ แลวพอมาสมุจเฉทปหาน มันตัดกิเลสออกเปนช้ันๆ ละ ภูมิของใจ ภพ 
ของใจ ตรงนั้นสําคัญกวา จากปุถุชนเลยกลายเปนกัลยาณปุถุชน แลวก็ตัดออกๆๆ ตัด 
ออกขึ้นไปเลย อันนั้นมันไมเสื่อมไง อยางเรานี่เห็นไหมสงสัยฟงแลวมันเขาใจตอนนี้ 
เดี๋ยวก็สงสัยอยู เห็นไหม มันไมขาด ไมสมุจเฉทปหาน เปนอกุปปธรรม กุปปธรรมกับอ 
กุปปธรรมไง ธรรมที่เสื่อมกับธรรมที่ไมเสื่อม ธรรมในหัวใจ มีธรรม! 

อยางเชน เราเดือดรอน เราไมคอยสบายใจ แตเราไปทําสมาธิขึ้นมานะ จิตมันอิ่ม 
เห็นไหม จากจิตที่หิวกระหายกับอิ่มเต็ม การทํางานมันก็ตางกัน การเลือกกินอารมณก็ 
ตางกัน การเลือกกินอารมณนะ อยางที่มันกินอารมณ จิตมันเสวยอารมณ แตถาจิตเราเปน 
สมาธิเราทันมัน พอมันจะกินอารมณที่ผิดเราจะปฏิเสธเลย เราจะปฏิเสธไดนะ เพราะวา 
จิตมันอิ่มไง กับเมื่อกอนเหมือนกระดาษซับ อิ่มไมเปน เจออะไรมันจะดูดผลัวะๆๆ เลย 
มันติดหมด มันติดหมด เห็นไหม นี่จิตมันอิ่ม 

จิตมันอิ่มหมายความวา สุขมันสุขอยางนี้ สุขแบบวาไมหิวโหย ไมกินอารมณทุก 
อยางที่ขวางหนา อารมณที่มากระทบมันจะผูกมัดหมดเลย แตถามันอิ่มแลวมันก็ตอง 
เสวยแตสิ่งที่ดีไง เปนประโยชนไง นั่นนะภพภูมิของใจ 

มันละเอียดมากนะ ความละเอียดของกิเลส อยางที่หนังสือวามันอยูลึกกวาเห็น 
ไหม มันอยูลึกๆ ขางใน มันอยูลึกๆ สมาธิมันเขาไปไมถึง ไมเห็นหนามัน มันอยูขางหลัง 
ไง กอนหนานี้ เราถึงวาเราโงหรือเราฉลาด พวกเรานี้โงนะ ไมไดฉลาด โงมากเลย 
เพราะวาเราคิดวาความเขาใจมันจะปลอยวาง นี่ศึกษากันมามัดคอตัวเองนะ แตความจริง 
แลวมันเปนประสบการณตางหากละ
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ความเขาใจมันหลอกตัวเองอีกทีหนึ่ง แลวภาวนาเขาไปนะ เราจะตั้งสมมุติฐานไว 
กอนเลย อันนี้พระพุทธเจาพูดไวหมดแลว แตเราไมเขาใจกันเองวาธรรมะดนเดาไง 
ธรรมะดนเดาคือวาดนเดา เรื่องการศึกษานี่ดนเดาไหม เพราะเปนของของคนอื่น แลวเรา 
ฟงเขามา เขาเลาอะไรใหเราฟง เราก็พยายามจํามา แลวเราจะรูจริงตามความเปนจริงไหม 
นี้เราก็จินตนาการไว พอจินตนาการไวเวลาทําแลว เราก็บังคับใจเราใหเหมือนกับ 
จินตนาการนั้น เพราะเหมือนกับวาเราไปตั้งโปรแกรมไวกอนแลว คอมพิวเตอรเขาตั้ง 
โปรแกรมไวกอนแลว แลวทําไปเดี๋ยวก็ตองออกตรงนั้น 

พอออกมาตรงนั้นปบมันก็เปนการหลอกกัน ๘๐ เปอรเซ็นตเกือบเปนของจริง 
แตไมใช เสียประโยชนมากเลย แตถาเวลาจะปฏิบัตินี่เราปลอยเลย ใหมันเปนไปตาม 
ความเปนจริง กําหนดพุทโธอยางนี้ ของงายๆ หญาปากคอก ใหมันเปนไปตามความเปน 
จริง อันนั้นถึงจะดื่มของจริงนะ รสของจริง เวลาจิตมันสงบขึ้นมามันจะเปนของจริง ขน 
พองสยองเกลานะ ใหมๆ ครั้งแรกๆ ขนจะพองหมด ตัวจะใหญเลย ปติมันจะเกิดไป 
เรื่อยๆ 

แตถาเราไปจินตนาการไวกอนมันอีกอยางหนึ่งเลย คลายๆ กัน มันจะมีอาการ 
คลายๆ กันแตไมใชใครวาโงหรือฉลาดละ มันถึงเปนดาบ ๒ คมไง การศึกษาเปนดาบ ๒ 
คม เหมือนกับวาเราไปฟงใครมา ทางโลกยังศึกษามาเพราะเก็บไวเฉยๆ  แตการปฏิบัติ 
มันตองอยางนี้เลย 

ฉะนั้นเวลาฟงธรรมสงสัยอะไรอยูในใจ พูดมาเถิด ผลัวะๆๆ มันจะเขาถึงใจ คือ 
วามันเปนปจจุบันธรรมไง เหมือนกับของมันดิบถามันโดนไฟมันก็จะสุกขึ้นมา ใจเวลา 
มันสงสัยอยูมันเปนปจจุบันธรรม 

ฉะนั้นสังเกตเวลาที่เราฟงเทป ถาเทปนั้นมันเปนขอสงสัยนะ มันก็แกได เห็น 
ไหมบางอยางในเทปพอฟง โอโฮ! ตื่นเตนมากเลย แตไมเหมือนฟงสด ฟงสดนี่มันเปน 
ปจจุบันเลย ปจจุบันมีเสียงเกิดเดี๋ยวนั้นๆ ถึงวาจําเปนมากในการฟงธรรมไง เปนอันดับ 
หนึ่ง เพราะธรรมนี้มันแกกิเลส ทานนั้นเปนบุญนะ บุญกุศล เห็นไหม ทําบุญเปนบุญ 
เห็นไหม อยากมีทรัพยมากใหบริจาคทาน กุศลคือเกิดปญญาไง กุศลคือความเขาใจละ
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จากเริ่มทําบุญกอน พอทําบุญไปจิตใจมันก็สบายขึ้นมันก็มีบุญกุศล เพราะอยาง 
นอยๆ คนที่ทําบุญเขาวาคนนี้เปนคนดี คนนี้เปนคนดี ความชวยเหลือมันจะมีมา ถาคนดี 
สายตาที่มองคนดี คนดีมองกันสายตามันไมเปนโทษนะ สายตามันออนโยน สายตามันมี 
ความเห็นใจ แตถาคนไมดีนะ ลองเกลียดคนไหนสิ สายตานี้แข็งกราวมาก นี้บุญเกิดตรง 
นั้น มีแตสิ่งที่หนุนเราขึ้นมาๆ นี่ไงบุญ 

กุศลเกิดจากเราเห็นผลของมัน เราเขาใจของมัน เห็นไหม ปญญานี่กุศล ความ 
เขาใจ นี่เราทําตรงนี้เลย เพราะตรงนี้ตางหาก กุศลคือความเขาใจ พอความเขาใจยอนกลับ 
ไปที่บุญใหมสิ จากที่ทําแบบไมรูเรื่องเลยกับทําแบบรูเรื่องแลว อันนี้เห็นไหม เพราะมี 
ปญญาแลว มีกุศลแลว ทานมันก็เปนทานที่บริสุทธิ์ขึ้นมา ทานละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆ  ศีลก็ 
ตองดีขึ้นมา ศีล สมาธิ ปญญา เปนขั้นเปนตอน 

เราถึงวาใหเปนขั้นเปนตอน ศาสนาใหเปนขั้นเปนตอน ภพของใจไง วุฒิภาวะ 
เหมือนไกไดพลอยนั่นละ จริงๆ นะ มันคิดได ๒ ประเด็น เราก็รูวาไกมันไมเขาใจวาของ 
นั้นมันมีคาหรือไมมีคา แตไกมันก็หัวเราะในใจวาเปนของไมเปนประโยชนสําหรับ 
มนุษย เพราะโลกนี้มันเปนสมมุติทั้งหมด แตเราไมรู แตสมมุติก็เปนสมมุติสิ 

พระพุทธเจาถึงไดบอกปจจัย ๔ เครื่องอยูอาศัยไง ของมีคาเพราะวาเราใหคา แต 
ของเขาของมีคาสําหรับรางกาย อยางนักภาวนาเห็นไหม อยางอาจารยที่วาเมื่อกอน 
ภาวนาแลวใชปญญามาก 

นี่พูดเลย เราคิดของเราเองนะ พูดถึงวาเวลาสูงขึ้นไปไปติดแลวปญญามันหมุน 
ตลอดเวลา ตองกลับมาพุทโธๆๆ ใหมเห็นไหม เหมือนกับคนหัดภาวนาใหมเลย ถึงวาจะ 
วาอะไรไมมีคุณคาไมไดเลย มันอยูที่วาเราจะใชชวงไหน ควรใชอะไรไง 

อยางเชน รถคันหนึ่งกี่ลาน สายไฟฟาลองขาดไปสักเสนหนึ่งสิ สายไฟนั้นแคเสน 
ละเทาไหร แตรถคันนั้นวิ่งไมไดนะ ถาสายไฟตรงนั้นขาดไปเสนเดียวเทานั้นละ แลวมัน 
มีคุณคาไหม ทุกอยางมันใหผลถึงกันหมดเลย มันตอเนื่อง มันเกี่ยวพันกันไปหมดเลย 

อยางในธรรมะพระพุทธเจา มือมันเถียงกับปาก มือมันบอกวา “ปากเอาเปรียบ 
ปากมีแตกินไง” มือนี้มันเอาไปใสใหปาก มือบอกวา “ไมได ปากนี้เอาเปรียบ” มือก็ไม
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ยอม มือไมเอาของใสปากเพราะปากเอาเปรียบมือ ปากกินอยางเดียว มือไมไดกินเลย 
อาว ปากก็ไมไดกิน พอไมไดกินแรงก็ไมมี  มือก็ยกไมไหว เห็นไหม 

ธรรมะพระพุทธเจาสอนไวอยางนั้นจริงๆ นะ เวลามันเถียงกัน มือกับปาก ปาก 
เอาเปรียบ  ปากหนาที่กินอยางเดียวไง หนาที่คอยเคี้ยว หนาที่คอยลิ้มรสอยางเดียว 
มือมีหนาที่ทํา แตพอมันไมเอาใสเขาไป พลังงานมันจะเอามาจากไหน มือก็ตายไปดวย 
เพราะวาเถียงกัน เกี่ยงกัน ตรงไหนมันจะลงตัวพอดี 

นี่ก็เหมือนกัน ครบรอบวงจร เราทําอยางไรใหปญญาเราเกิดขึ้นเรื่อยๆ ปญญา 
ของเราใหดีขึ้น มันเปนประโยชนกับเราเองนะ เปนความดีของเรา ถาหลง ถางงก็จะเปน 
อยางนั้นนะ จับประเด็นผิดมันก็วิ่งออก (เทปสิ้นสุดเพียงเทานี้) 
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