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ตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อความสว่างไสวจากภายใน ถา้จิตใจมนัฟังธรรมนะ มีธรรมเป็น
เคร่ืองอยู ่เราจะมีความสุข เราจะมีความแช่มช่ืนแจ่มใสในหวัใจ แต่เพราะกิเลสตณัหาความทะยาน
อยากมนัครอบคลุมหวัใจเรา เราถึงมืดมิด เราถึงไดอ้ดัอั้นตนัใจกนั ความอดัอั้นตนัใจในหวัใจ เห็น
ไหม ส่ิงน้ีคืออวิชชามนัครอบง า 

ฉะนั้น เราเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนา พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัไม่ต่ืน มนั
ไม่รู้ มนัไม่เบิกบาน แต่กิเลสตณัหาความทะยานอยากต่างหาก เห็นไหม เวลาศึกษาธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรมขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้นะ ท าไมเราตอ้งศึกษา 
เพราะว่าเราเอาตวัไม่รอดไง เราไม่สามารถจะเอาชีวิตของเรารอดไดด้ว้ยตวัเราเอง 

ฉะนั้น เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ การเกิดและการตาย เห็นไหม เกิดในวฏัฏะ การเกิด เกิดมา
เป็นมนุษย ์ ถา้เกิดเป็นมนุษยไ์ม่พบพระพุทธศาสนา ศาสนาไม่ขดัเกลา ไม่กล่อมเกล้ียงเล้ียงหวัใจ
ของเรา หวัใจของเราจะมืดบอดไง 

ในลทัธิศาสนาต่างๆ เห็นไหม คนเกิดมา คนเกิดมาเขาตอ้งมีท่ีพึ่งท่ีอาศยัของเขา ถา้ท่ีพึ่งท่ี
อาศยัของเขา พึ่งทางไหนล่ะ ถา้พึ่งทางโลก ทางโลกเขาก็อยูก่นัทางวิทยาศาสตร์ ส่ิงท่ีเขาคิดคน้
ข้ึนมาเพื่ออ  านวยความสะดวกของชีวิต แต่เวลาเขาอ านวยความสะดวกของชีวิต ชีวิตตอ้งมีส่ิงน้ี
พึ่งพาอาศยั เขาถึงไดอ้ยูข่องเขาได ้แต่พออยู่เขา้ไปแลว้ ในเม่ือทรัพยากรท่ีเราใชไ้ป ส่ิงท่ีใชไ้ปมนัก็
ตอ้งแสวงหาส่ิงนั้นมาเพื่อด ารงชีวิต เพื่อความสะดวกสบายของตวัเอง ส่ิงนั้นศึกษาไป ศึกษาขนาด
ไหน คน้ควา้ขนาดไหน เพื่อจะเอาความสะดวกสบายในชีวิต มนัก็มีแต่ความทุกขค์วามเร่าร้อนเผา



ธรรมะตั้งไข่ ๒ 

©2013 www.sa-ngob.com 

หวัใจ การเผาหวัใจเพราะอะไร เพราะกิเลสตณัหาความทะยานอยากในหวัใจมนัเผาลนเราอยู ่ ถา้
เผาลนเราอยู ่แลว้เราเกิดเป็นมนุษยไ์ง น่ีคือการเกิด 

ถา้การเกิด พอเราเกิดเป็นมนุษย ์ แต่เราเกิดมาในสังคม เกิดมาในพุทธศาสนา พุทธศาสนา
นะ ศาสนธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเราศึกษากนัอยูน่ี่ไง ศึกษามาเพื่อ
ขดัเกลา ถา้จะขดัเกลากิเลสของเรานะ เราจะขดัเกลากิเลสของเรา เราตอ้งเช่ือมัน่ ถา้เราเช่ือมัน่ใน
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นศาสดา เห็นไหม เมตตาคุณ 
ปัญญาคุณ น่ีเมตตาคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ กรุณาธิคุณขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ท  าไมถึงมีความเมตตามีความกรุณาในองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ล่ะ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เวลาสร้างสมบุญญาธิการมาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ มนัตอ้งสร้างสมบุญญาธิการมา การสร้างสมบุญญาธิการมา น่ีไง ส่ิงท่ีว่าเป็นเมตตา เมตตา
คุณ ถา้ยงัแสวงหาคน้ควา้มา สร้างสมเป็นพระโพธิสัตว ์ ค  าวา่ “สร้างสมเป็นพระโพธิสัตว”์ น่ี
เสียสละเพื่อใหจิ้ตใจมนัสร้างสมบารมีมา มนัตอ้งมีอ  านาจวาสนาบารมีนะ จิตใจมนัถึงยอ้น ปัญญา
มนัถึงยอ้นกลบัเขา้มาภายใน ถา้ปัญญามนัยอ้นกลบัเขา้มาภายใน มาภายในเพื่อส่ิงใด? มาภายใน
เพื่อแกไ้ขเราเอง แกไ้ขจิตใจของเราเอง 

เพราะปฏิสนธิจิต จิตน้ี ปฏิสนธิวิญญาณท่ีมนัเวียนตายเวียนเกิด มนัเวียนตายเวียนเกิด
เพราะมนัไม่รู้ของมนั มนัถึงเวียนตายเวียนเกิด พอเวียนตายเวียนเกิดข้ึนมา เราใชปั้ญญาของเราน่ี 
ปัญญาท่ีส่งออก ปัญญาท่ีโลกียปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาท่ีไม่ไดช้ าระกิเลส ปัญญาจาก
กิเลสแลว้มนัถือตวัถือตนว่ามนัมีปัญญาของมนั แต่มนัไม่รู้ตวัรู้ตนว่าส่ิงท่ีมนัว่าเป็นปัญญาของมนั 
มนัไปเอาฟืนเอาไฟมาแผดเผาตวัมนัโดยท่ีมนัไม่รู้ตวั เห็นไหม เราศึกษาธรรมกนัอยูน่ี่ไง ท่ีเรา
ศึกษาธรรมกนั เราประพฤติปฏิบติั เราแสวงหาของเราขนาดไหน ท าไมมนัมีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาลน
ใจของเราล่ะ 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สร้างสมบุญญาธิการมา เสียสละ เสียสละข้ึนมา
เพื่อสร้างสมบุญญาธิการ เพื่ออ  านาจวาสนาบารมีมาอยา่งน้ี ถา้มีอ  านาจวาสนาบารมีมา เวลาเกิดมา
เป็นชาติสุดทา้ยแลว้ เวลาออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา โดยธรรมชาติของมนุษยม์นักต็อ้งหาครูหา
อาจารยเ์ป็นเร่ืองธรรมดา พอหาครูหาอาจารยเ์ป็นเร่ืองธรรมดา ไปศึกษากบัเขาแลว้มนัไม่มี
ทางออกหรอก มนัเป็นไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะเขาไม่ไดส้ร้างบุญญาธิการมาระดบันั้น เขาก าลงั
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สร้างบารมีของเขา ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเป็นศาสดาต่างๆ ท่ีเขาว่าเป็นศาสดา เขายงัสร้างบารมีของ
เขา สร้างบารมีเพื่ออะไร? เพื่อความดีและความชัว่ในหวัใจของเขาไง ถา้เป็นความดีความชัว่ใน
หวัใจของเขา ถา้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ เขาท าความผดิพลาดไป จิตใจของเขามนัก็ไม่ไดเ้พิม่บารมีส่ิงใด 

ในสมยัพุทธกาลนะ มีพวกเจา้ลทัธิต่างๆ เขาด ารงชีวิตแบบสุนขั เขากินแบบสุนขั อยูแ่บบ
สุนขั นอนแบบสุนขันะ เขาคิดว่าเขาบ าเพญ็ตบะธรรมของเขา แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ เขามาถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไง ว่าท่ีเขาบ าเพญ็ปฏิบติั
ธรรมอยา่งน้ี เขาจะสร้างสมบุญญาธิการไปขา้งหนา้ไดไ้หม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “อยา่ใหเ้ราพยากรณ์เลย” คืออยา่ใหพ้ดูเลย 

เขาก็ขอร้องแลว้ขอร้องเล่า ขอร้องแลว้ขอร้องเล่า ถึง ๓ หน ๔ หนนะ ใหอ้งคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้พยากรณ์ว่า เขาปฏิบติัอยา่งน้ี ท  าแบบสุนขั กินแบบสุนขั อยูแ่บบสุนขั แลว้เขาจะ
ไดส้ร้างบารมีของเขาไหม 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ถา้เธอท าแบบน้ี ชาติหนา้เธอก็เกิดเป็นสุนขัไง” 
เพราะในปัจจุบนัน้ีเราเป็นมนุษย ์ เราจะท าคุณงามความดีของเรา แต่ดว้ยอ านาจวาสนา ดว้ยบารมี
มนัคิดไดแ้ค่นั้น คิดไดเ้ท่านั้นจริงๆ คิดว่าท าแบบสุนขั อยูแ่บบสุนขั มนัเป็นการขดัเกลากิเลสไง น่ี
ในพระไตรปิฎกนะ เขาคิดของเขาอยา่งนั้น เขาท าของเขาอยา่งนั้น แลว้เขาก็เขา้ใจว่าน่ีคือการสร้าง
สมบุญญาธิการ การสร้างบารมีของเขา เขาถามว่าเขาตายไปชาติหนา้ เขาจะไดบุ้ญญาธิการขนาด
ไหน 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สังเวชและสงสารมากนะ แต่ทิฏฐิมานะของคน คนมีทิฏฐิ
มานะขนาดนั้น เขาถือของเขามา เขาก็ท  าของเขาดว้ยความมัน่ใจของเขา องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ว่า “เธออยา่ใหเ้ราพยากรณ์เลย” คืออยา่ใหต้อบเถอะ เขาก็ขอร้องคร้ังท่ี ๑ ขอร้องคร้ังท่ี ๒ 
ขอร้องคร้ังท่ี ๓ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “ถา้เธอตายไป เธอก็เป็นสุนขัไง” เพราะจิตใจมนั
ฝักใฝ่ จิตใจมนัเป็นไป ขณะท่ีอยูน่ี่มนัอยากจะเป็นอยูแ่ลว้ แลว้มนัจะเป็นไปไหน ตณัหาความ
ทะยานอยากมนัตอ้งเป็นแบบนั้นน่ะ 
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น่ีเวลาสร้างสมบุญญาธิการ ท่ีว่าเขาสร้างสมบุญญาธิการเพื่ออ  านาจวาสนาบารมีของเขา 
เขาว่าเขาท าถูกตอ้งของเขา แลว้มนัถูกตอ้งจริงหรือเปล่าล่ะ? มนัถูกตอ้งเพราะจินตนาการของคน 
ความคิดของคน อ านาจวาสนาของคนมีเท่านั้น 

แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เวลาเกิดเป็นพระโพธิสัตว ์เกิดมาชาติใดก็แลว้แต่ 
การว่าเกิดเป็นชาติ มนัเกิดมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เพื่อสร้างอ านาจวาสนา เป็นสัตว์
ก็เป็นหวัหนา้ฝงูสัตว ์ เป็นมนุษยก์็เป็นจกัรพรรดิ ถา้เป็นพราหมณ์ก็เป็นหวัหนา้พราหมณ์ หวัหนา้
พราหมณ์ เห็นไหม มีปัญญา ถา้ไม่มีปัญญาจะเป็นหวัหนา้เขาไดไ้หม ถา้เป็นผูน้ าแลว้ไม่มี
สติปัญญา จะเป็นหวัหนา้ใคร ถา้เป็นหวัหนา้เขา แลว้พาเขาไปทางไหน พาเขาไปทางดีก็ได ้ถา้คน
ไม่มีสติปัญญาพาเขาไปทางชัว่ก็ได ้ แต่พาเขาไปทางดีทั้งนั้น พาเขาไปทางดีเพราะสร้างสม
บุญญาธิการมา เห็นไหม 

พระโพธิสัตว ์เวลาบารมีแก่กลา้ข้ึนมา ยิง่เขา้ใกลชิ้ด ถึงว่าหวัใจจะเตม็ พระโพธิสัตวจ์ะเตม็ 
เพื่อบ าเพญ็อ านาจวาสนา ชาติสุดทา้ยขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกๆ พระองคจ์ะตอ้ง
สละบุตร สละลกู สละเมียทั้งนั้นน่ะ สละมาเพื่อส่ิงใด? สละมาเพื่อโพธิญาณ น่ีไง เมตตาคุณ ปัญญา
คุณ เมตตากรุณาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีสร้างสมข้ึนมา...ใช่ สร้างสมเพื่อตวัท่าน 
แต่ท่านปรารถนามาร้ือสัตวข์นสัตวไ์ง แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้

ถา้วางธรรมวินยัน้ีไว ้เราศึกษามา เราเป็นชาวพุทธ ดว้ยอ านาจวาสนาเหมือนกนั ถา้เราไม่มี
อ  านาจวาสนานะ ดูสิ คนเกิดมาเยอะแยะ เขาก็นบัถือลทัธิศาสนาต่างๆ ของเขา เขาก็วา่เขาก็เช่ือมัน่
ของเขา เช่ือมัน่ เห็นไหม ดว้ยการออ้นวอน ดว้ยการขอร้อง ดว้ยความพอใจของเขา แต่ของเรา องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกไม่ใช่ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดๆ เลย 
ไม่ใหเ้ช่ือเทวดา อินทร์ พรหม ไม่ใหเ้ช่ือใครทั้งส้ิน ใหเ้ช่ือสัจธรรม ใหเ้ช่ือสัจจะความจริง 

ถา้สัจจะความจริงมนัคืออะไรล่ะ? สัจจะความจริงคืออริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค การ
ท าดีไดดี้ ท  าชัว่ไดช้ัว่ ท  าดีทางโลกก็ไดดี้ทางโลกของเขา เขามีเมตตา เขามีความกรุณาของเขา เขา
ไดส้ร้างสมบุญญาธิการของเขา เขาก็ไดส่ิ้งท่ีเป็นอ านาจวาสนาบารมีของเขาไป เห็นไหม ถา้เรามี
สติปัญญาของเรา เราสร้างอ านาจวาสนามาพอแรงแลว้ ถา้เราไม่สร้างอ านาจวาสนามานะ เราจะไม่
สละเวลาของเรามาอยา่งน้ี เราจะไม่สละเวลาของเรามา 
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ดูสิ ทางโลกเขานะ เขาไปแต่มหรสพสมโภช เขามีแต่ความร่ืนเริงของเขา เขามีแต่ความสุข
ความพอใจของเขา ยิง่งานใหญ่โตขนาดไหน ยิง่เป็นความพอใจของเขา ยิง่คึกคะนองขนาดไหน 
ยิง่มีชุมชนมากขนาดไหน เขาคิดว่าส่ิงนั้นประสบความส าเร็จของเขา นัน่คือทางโลก เห็นไหม 
ท าไมเรามีความคิดแตกต่างกบัเขาล่ะ ท าไมเราไปหาป่าหาเขา ท าไมเราไปหาส่ิงท่ีสงบระงบัล่ะ 

มนัสงบระงบัเพือ่มนัจะระงบักเิลสในใจไง มนัสงบระงบัเข้ามาเพือ่หัวใจให้ร่มเยน็เป็นสุข
ไง ถา้หวัใจเราร่มเยน็เป็นสุขข้ึนมา แลว้ร่มเยน็เป็นสุขมาจากไหนล่ะ? ร่มเยน็เป็นสุขท่ีศีลธรรม ถา้
มนัมีศีลมีธรรมของมนัข้ึนมา มนัจะมีคุณค่าข้ึนมา เห็นไหม ถา้จิตใจมนัมีคุณค่าข้ึนมา เราจะ
ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้เราปฏิบติัตามความเป็นจริง เราปฏิบติัของเราได ้เรามีครูบาอาจารยท่ี์ดีนะ 

แต่ถา้มนัปฏิบติัทางโลกๆ เห็นไหม โลกเขาปฏิบติักนั ถา้โลกเขาปฏิบติักนั เขาปฏิบติักนั
อยา่งไรล่ะ? เขาปฏิบติักนั เขาบอกว่าเขาใชปั้ญญาของเขา เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่ง
ปัญญา 

น่ีเวลาพดูน่ะ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูอยา่งน้ีจริงๆ ว่า “ศาสนาพุทธเป็นศาสนา
แห่งปัญญา” เพราะเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ออกร้ือคน้ ออกประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ใน
ลทัธิต่างๆ เขาท าความสงบของใจเท่านั้นน่ะ คนเรามีปัญญาเท่านั้น มีปัญญาว่าท าความสงบของใจ 
เขา้ฌานสมาบติักนั ถา้เขา้ฌานสมาบติักนัน่ะ จิตใจมนัมีฤทธ์ิมีเดชนะ ถา้เขา้ฌานสมาบติั จิตใจมี
ฤทธ์ิมีเดช มนัรู้วาระจิตต่างๆ มนัเหาะเหินเดินฟ้า มนัมีฤทธ์ิมีเดช จะท าคนคนหน่ึงใหเ้ป็นร้อยคน
เป็นพนัคน ท าไดท้ั้งนั้นน่ะ ถา้ท าไดข้ึ้นมาแลว้ เห็นไหม ถา้คนไม่มีสติปัญญา เขาวา่ส่ิงนั้นเป็น
คุณธรรมของเขา เป็นผูว้ิเศษ ผูว้ิเศษท่ีท าใหเ้ราแปลงร่างแปลงกายไดห้มด 

อยา่งเช่นในผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะ เวลานาคอยากบวชนาค จากนาคเขายงัท าเป็น
มนุษยข้ึ์นมา มาบวชเป็นพระ พอบวชเป็นพระข้ึนมา เวลาหลบัแลว้ก็กลบัเป็นนาคเหมือนเดิม น่ี
ของส่ิงน้ีมนัเป็นของประจ าโลกไง ในวฏัฏะน้ี เทวดา อินทร์ พรหม ก็ท  าของเขาได ้ เขาเป็น
เทพบุตรต่างๆ เขาท าของเขาไดท้ั้งนั้นน่ะ น่ีท  าของเขาไดเ้พราะอะไร เพราะเขามีคุณธรรมของเขา
อยา่งนั้น เขาอยูข่องเขาเป็นทิพยอ์ยา่งนั้น 

แต่เราเป็นมนุษย ์เราเป็นมนุษยข้ึ์นมา จิตใจของเราเวลาท าข้ึนมา เพราะมนัมีฤทธ์ิมีเดช มนั
ก็ท  าได ้ถา้ท าไดข้ึ้นมามนัก็เป็นผลของวฏัฏะ ท่ีวฏัฏะเขามีของเขาอยู ่แต่จิตใจท่ีไม่มีอ  านาจวาสนา
ของเขา เขาก็ว่าส่ิงน้ีเป็นคุณธรรมของเขา 
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ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่า ถา้ส่ิงน้ีเป็นพื้นฐาน ถา้เป็นสัมมาสมาธิ 
เทวดาเขาท าฌานสมาบติั จิตใจของเขาเป็นกิเลส จิตใจของเขามีอวิชชา จิตใจของเขามีความไม่รู้ 
พอมีความไม่รู้ข้ึนมา พอจิตใจเขาสงบข้ึนมา เขาท าฌานสมาบติั เพราะจิตน้ีมนัไดเ้ขา้ไดอ้อก ได้
เสริมสร้างก าลงัข้ึนมา ก าลงัมนัมีของมนั 

จิตใจ เร่ืองของจิตเร่ืองของใจมนัมหศัจรรย ์มนัลึกลบัซบัซอ้นนกั ถา้มนัมีคุณธรรมของมนั
อยา่งนั้น มนัก็รู้เห็นต่างๆ ไป น่ีไง ถา้ไม่มีสติปัญญามนัก็หลงตามไป หลงตามไปว่า พอใจในความ
เป็นไปของเรา ถา้ความพอใจของเรา แลว้ไม่ใช่พอใจธรรมดานะ เกิดทิฏฐิมานะว่าเราเป็นผูว้ิเศษ 
เรามีความรู้แตกต่างไปจากโลก เรามีคุณธรรมในหวัใจ 

เพราะท าอยา่งนั้นมนัถึงไม่ไดใ้ชปั้ญญา ปัญญาอะไร? ปัญญาในพุทธศาสนา 

เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จะมาตรัสรู้ธรรม อาสวกัขยญาณ ด าริชอบ 
งานชอบ เพียรชอบ มนัมีด าริชอบ มนัมีปัญญาชอบ ถา้ปัญญาชอบ ปัญญาชอบอยา่งน้ี มนักระท า
อยา่งน้ี มนัถึงช าระกิเลสในใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เสวยวิมุตติสุขๆ น่ีศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ถา้ศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีมนัเป็นโลกุตตรปัญญา ปัญญาอยา่งน้ีเป็นภาวนามยปัญญา 

ปัญญาท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช ้ ปัญญาท่ีเกิดจากอานาปานสติ ก าหนดลม
หายใจเขา้ออก เห็นไหม มนัมีความพร้อมของมนั มนัมีความพร้อมของมรรคญาณท่ีท าลายอวิชชา 
ท าลายความไม่รู้ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ จนองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
บอกว่า “เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา เราเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา” 
เห็นไหม เวลาเจาะฟองอวิชชาออกมา วิธีการท่ีเจาะออกมา ถา้ไก่ตวัแรกเจาะฟองอวิชชาออกมา 
มนัก็ใชป้ากเจาะ น่ีคือบุคลาธิษฐาน 

แต่เวลาในธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้านะ มรรคญาณทีม่ันท าลายอวชิชา 
ท าลายความไม่รู้ในหัวใจอนัน้ัน น่ีปัญญา ถ้าปัญญาอย่างนีเ้กดิขึน้ตามความเป็นจริงขึน้มา มนัก็
เป็นประโยชน์กบัองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า เป็นผลขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า 
แล้ววางธรรมวนัิยนีไ้ว้ 
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เราบอกว่าเราเป็นคนมีอ านาจวาสนา เพราะเราไม่ไปต่ืนโลก เราไม่อยูก่บัโลกท่ีมีมหรสพ
สมโภชท่ีโลกเขามีความร่ืนเริงพอใจกนั เราหนัหนา้เขา้ป่าเขา้เขา หนัหนา้เขา้มาเพื่อประพฤติ
ปฏิบติัของเรา เห็นไหม ถา้ปฏิบติัตามความเป็นจริงข้ึนมา เราจะมีความร่มเยน็เป็นสุขของเรา แต่ถา้
ปฏิบติัตามความไม่จริง เราจะลม้ลุกคลุกคลาน ความลม้ลุกคลุกคลานเพราะหวัใจมนัมีอวิชชา มนั
มีกิเลสตณัหาความทะยานอยากครอบง าใจมนั 

เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา “ธรรมะตั้งไข่” เราตั้งไข่ลม้ ตม้ไข่กิน เราก าหนดพุทโธๆ ท า
สัมมาสมาธิ ท  าปัญญาอบรมสมาธิกนัเพื่อความสงบระงบั ถา้ความสงบระงบั ถา้เราท าของเรา
ไม่ไดก้็ลม้ลุกคลุกคลาน การลม้ลุกคลุกคลาน โดยธรรมชาติของเดก็ฝึกหดัท่ีเขาหดัยนืหดัเดินของ
เขา นัน่ไง เขาตั้งไข่ของเขา ถา้ตั้งไข่ของเขา น่ีมนัโดยธรรมชาติของมนุษย ์มนัจะเติบโตไปได ้

แต่ถา้จิตใจล่ะ จิตใจไม่เป็นแบบนั้น ดูสิ ส่ิงใดท่ีฝังใจเรา ส่ิงใดท่ีมนัฝังใจเรา เจบ็ช ้าน ้ าใจ 
เราบอกว่า ปฏิเสธส่ิงนั้นไป มนัเคยหลุดไปจากใจเราไหม ส่ิงใดท่ีมนัฝังใจเรา จนทางจิตแพทยน์ะ 
ถา้เดก็ เดก็คนนั้นมีส่ิงใดฝังใจ มนัจะเกิดเป็นจริตเป็นนิสัย ส่ิงท่ีประชดสังคม ท าลายสงัคม เพราะ
อะไร เพราะจิตใจของเขาคิดอยา่งนั้น เขามีความรู้สึกนึกคิดของเขาอยา่งนั้น ถา้มีความรู้สึกนึกคิด
ของเขาอยา่งนั้น เห็นไหม 

น่ีไง เวลาตั้งไข่ เดก็เวลามนัหดัเดินหดัยนืของเขา มนัจะเดินไดไ้ปขา้งหนา้โดยธรรมชาติ
ของการเกิดเป็นมนุษย ์ แต่จิตใจไม่เป็นแบบนั้น จิตใจจะไม่โตข้ึน จิตใจจะไม่พฒันาข้ึน จิตใจ ถา้
ประพฤติปฏิบติัไม่ตามความเป็นจริง มนัจะไม่ยนืข้ึนมาได ้มนัจะลม้ลุกคลุกคลานของมนัอยูอ่ยา่ง
นั้น 

ถา้มนัลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้น เห็นไหม แลว้เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา “ศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาแห่งปัญญา” พอศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เราก็ประพฤติปฏิบติักนัโดยท่ีว่าเรา
อยากจะช าระกิเลส ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เราก็ใชปั้ญญาของเราวา่ส่ิงนั้นเป็น
วิปัสสนา ส่ิงนั้นเป็นวิปัสสนา 

ถา้เป็นวิปัสสนาๆ เห็นไหม น่ีไง ธรรมะตั้งไข่ พอมนัตั้งไข่ข้ึนมา มนัก็แตกต่าง คนท่ีไม่
สนใจส่ิงใดเลย มนัก็ไม่มีไข่ ไม่มีการตั้ง ไม่มีส่ิงใดเลย การตั้งไข่ของเดก็นอ้ย การตั้งไข่ของทารก
ท่ีมนัเติบโตข้ึนมาของมนัโดยธรรมชาติ มนัจะโตข้ึนมา พฒันาข้ึนมาดว้ยวยัวุฒิของมนั แต่เวลาเรา
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ประพฤติปฏิบติัของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัธรรมใหใ้จของเราเป็นธรรมข้ึนมา เรากต็ั้งไข่ของเรา 
พอตั้งไข่ของเรา มนัลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

ถา้ลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้น ดว้ยวุฒิภาวะ เห็นไหม ถา้คนไม่สนใจ เขาก็อยูก่บัโลก ค าว่า 
“อยูก่บัโลก” เขาคิดแต่เร่ืองโลก คิดแต่ดว้ยโทสัคคินา โมหคัคินา ไฟเป็นโทสะ ไฟเป็นโมหะต่างๆ 
มนัเผาลนใจตลอดเวลา พอมนัเผาลนใจตลอดเวลา เวลาเราแค่ตั้งสติ แค่มีศีล มีสติ มีปัญญาข้ึนมา ก็
ว่า “ส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม ปฏิบติัแลว้มนัสบาย ปฏิบติัแลว้สบาย” น่ีไง ธรรมะตั้งไข่ มนั
แตกต่างจากโลก 

โลกหมายถึงว่า ถา้จิตของเรา ถา้มนัไม่สนใจธรรมะ มนัก็ไปสนใจทางโลกอยูแ่ลว้ ถา้ไม่
สนใจธรรมะ มนัก็เป็นเร่ืองกิเลส ถา้มนัไม่สนใจธรรมะ มนัก็เป็นเร่ืองอวิชชา ถา้ไม่สนใจธรรมะ 
ไม่มีสติยบัย ั้งไป มนัก็เป็นเร่ืองโลกๆ ถา้เร่ืองโลกๆ มนัมีแต่ความเผาลนอยูแ่ลว้เป็นธรรมดา ถา้มี
ความเผาลนอยูแ่ลว้ มนัก็มีแต่ความทุกข ์ ความเศร้า ความเครียด ความหงอย ความเหงาในหวัใจ
เป็นธรรมดา พอมนัสนใจธรรมะโดยใชปั้ญญาของเรา น่ีไง ธรรมะตั้งไข่เท่านั้นล่ะ พอธรรมะตั้ง
ไข่ข้ึนมา เราก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรมกนั 

ถา้ส่ิงน้ีเป็นธรรมข้ึนมา เห็นไหม ดูสิ เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ถา้ไม่สนใจปฏิบติัก็ไม่
สนใจส่ิงใดเลย พอสนใจปฏิบติัข้ึนมา มนัก็เป็นการตั้งไข่ พอตั้งไข่ข้ึนมาแลว้นะ ถา้มนัเป็นจริง
ข้ึนมา มนัจะเป็นจริงไหม ถา้มนัไม่เป็นจริง มนัก็อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ลม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้น น่ี
ลม้ลุกคลุกคลาน ถา้เราประพฤติปฏิบติัโดยท่ีมีครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ 

แต่ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นธรรมล่ะ เวลาครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นธรรม มนัจะท าใหเ้สียหาย
ไปหมดนะ ดูสิ เวลาครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นธรรม ดูกาเหว่านะ กาเหวา่น่ีโดยสัญชาตญาณของมนั 
เวลามนัจะวางไข่ มนัจะไปดูไปหานกท่ีมนัฟักไข่ มนัจะวางไข่ มนัจะไปเข่ียไข่ของนกท่ีเป็น
เจา้ของรังทิง้ไป แลว้มนัจะไข่ใหน้กตวัอ่ืนฟัก 

แลว้เวลาไข่ใหน้กตวัอ่ืนฟัก เวลานกตวัอ่ืนท่ีเขาฟักออกมา ถา้เป็นนกเอ้ียง เวลามนัเล้ียงนก
เอ้ียงหรือนกเขาน่ีมนัเลก็อยู ่ เวลากาเหว่าน่ีตวัมนัใหญ่ มนัตอ้งแสวงหาอาหารมาป้อนนะ ดว้ย
สัญชาตญาณของนก มนัรักลูกของมนั แต่มนัไม่รู้หรอกว่าไข่ของใคร มนัไม่รู้ว่าไข่ของใคร เห็น
ไหม พอมนัฟักไข่กาเหว่า มนัไดฟั้กไข่ของมนั แต่ความผกูพนัของมนั มนัผกูพนั มนันึกว่าลกูของ
มนั มนัก็เล้ียงดูจนโตข้ึนมา โตกวา่ตวัมนั มนัก็ยงัไม่เขา้ใจว่าน้ีเป็นนกอะไร เห็นไหม 
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ถา้เราไปเจอครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นธรรม ส่ิงท่ีเป็นสัจธรรมน่ะ ไข่ของเราๆ คือความเป็น
จริงของเราไง ตั้งไข่ๆ ถา้มนัตั้งไข่ข้ึนมา ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้ตั้งไข่ข้ึนมาได ้ มนักจ็ะตั้งของมนั
ข้ึนมา ถา้มนัตั้งไข่ข้ึนมาไม่ได ้ก็เข่ียไข่เราทิง้ ถา้เข่ียไข่เราทิง้ ส่ิงท่ี “ใชปั้ญญาแลว้เป็นวิปัสสนาๆ 
ปฏิบติัแลว้มนัสบายๆ” น่ีมนัไข่กิเลส 

ไข่ของเรา เห็นไหม ศีล สมาธิ ปัญญา ไข่ท่ีเป็นธรรม ถา้มนัตั้งไข่ข้ึนมาได ้มนัปฏิบติัข้ึนมา
ได ้ มนัก็จะเป็นจริงของเขาข้ึนมา แต่น่ีมนัตั้งไข่ข้ึนมาไม่ได ้ ถา้มนัตั้งไข่ข้ึนมาไม่ไดแ้ลว้ยงัเข่ียไข่
ทิง้อีกนะ ครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นธรรมน่ีเข่ียไข่ทิง้ คือเข่ียคุณงามความดีของเราออกไปไง ถา้เรา
ประพฤติปฏิบติัไป ถา้ศีล สมาธิ ปัญญาข้ึนมาตามความเป็นจริง มนัเป็นมรรคญาณ เป็นอริยสัจ 
ทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค ในเม่ือมนัเป็นทุกข ์ มนัมีสมุทยั คือตณัหาความทะยานอยากของเรา ถา้
มรรคญาณมนัไม่เป็นความจริงข้ึนมา มนัจะไปไหน 

พอบอก “ปฏิบติัแลว้สบาย ปฏิบติัแลว้สบาย” ลม้ลุกคลุกคลานกนัอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ ลม้ลุก
คลุกคลานนะ ลม้ลุกคลุกคลานในทางธรรมนะ แต่ในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมาน่ี “สบายๆ พอใจ 
เม่ือก่อนเป็นคนโกรธมาก เม่ือก่อนเป็นคนโทสจริตทั้งนั้นน่ะ เด๋ียวน้ีเป็นคนดีๆ ทั้งนั้นน่ะ”...ดี
แบบตั้งไข่ใช่ไหม ดีท่ีไม่มีอะไรเป็นความจริงข้ึนมาในหวัใจเลย น่ีเพราะมีครูบาอาจารยแ์บบ
กาเหว่าไง เพราะเป็นกาเหว่า ไม่มีความเป็นจริงในหวัใจ ไม่มีการฟักไข่เอง ท าประโยชน์ของ
ตวัเอง แต่ดว้ยสัญชาตญาณของเขา เขาตอ้งหาของเขาอยา่งนั้น โดยสัญชาตญาณของกิเลสมนัเป็น
แบบนั้น กิเลสมนัท าลายคนคนนั้นทั้งหมด ท าลายในการประพฤติปฏิบติัของเราดว้ยนะ 

ถา้มนัท าลายข้ึนมา ถา้เราไปเจอครูบาอาจารยอ์ยา่งนั้น น่ีถา้ไปเจอครูบาอาจารย ์ ครูบา
อาจารยท์  าใหเ้ราเฉไฉออกไป แต่ถา้กิเลสในหวัใจของเราล่ะ กิเลสในหวัใจของเรามนัก็ท  าลายเรา 
เห็นไหม ถา้มนัท าลายเราๆ ส่ิงท่ีท  าลายเราเพราะอะไร ส่ิงท่ีท  าลายเรา เพราะวุฒิภาวะ น่ีไง อ  านาจ
วาสนาของจิต ถา้มนัไม่มีหลกัมีเกณฑข์องมนั มนัก็จะเช่ือ 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาไปปฏิบติัฌานสมาบติัไดจ้ากอาฬารดาบส “มีความรู้
เหมือนเรา มีความรู้เท่าเรา” น่ีกาเหว่ามนัจะชกัน าไป องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่สนเลย 
ไม่ใช่ไข่ของเรา ไม่ใช่คุณงามความดีของเรา ไม่ใช่ความจริงของเรา ไม่สน! ไม่สน! 

พอไม่สนข้ึนมา พอไปประพฤติปฏิบติัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง ออกไข่เอง 
ฟักไข่เอง ดูแลไข่เอง ฟักธรรมข้ึนมาจนเป็นไก่ตวัแรกท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา “เราเป็นไก่ตวัแรก
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ท่ีเจาะฟองอวิชชาออกมา” ตามความเป็นจริงแบบน้ี มนัตอ้งมีเหตุมีผลของมนั ไม่ใช่เราจะท าตาม
กระแสสังคม พอสังคมบอก ส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ แลว้กระแสสังคม แลว้เขาเป็นนกประเภทใด เขา
เป็นครูบาอาจารยป์ระเภทใด 

ถา้เขาเป็นครูบาอาจารยข์องเขาจริง เขาจะฟักไข่ของเขา เขาดูแลของเขาดว้ยความซ่ือสัตย์
ซ่ือตรงตามความเป็นจริงนั้น แต่ถา้มนัไม่ใช่ ไม่ใช่น่ีก็เอาความเห็นของตวัใส่เขา้ไปไง เอาความรู้
ความเห็นของตวัใส่เขา้ไป ส่ิงท่ีใส่เขา้ไป ขณะประพฤติปฏิบติัตามครูบาอาจารยท่ี์เป็นธรรมนะ ถา้
เป็นธรรมข้ึนมา เขาไม่เอาความรู้ความเห็นของตวัใส่เขา้ไปหรอก ความจริงก็คือความจริง ถา้ความ
ไม่จริงข้ึนมามนัก็เป็นอวิชชาทั้งนั้นน่ะ 

ฉะนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรมและวินยัไว ้บอกเร่ืองกาลามสูตรนะ 
กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่อาจารยข์องเรา ไม่ใหเ้ช่ือนะ ไม่ใหเ้ช่ือต ารา ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงท่ีว่าปฏิบติั
แลว้มนัจะอนุมานเขา้กนัได ้ไม่ใหเ้ช่ือ! ไม่ใหเ้ช่ือ! ถา้ไม่ใหเ้ช่ือแลว้ท าแบบใด ถา้ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ให้
เช่ือแลว้เราตอ้งพิสูจน์ไง 

ถา้ครูบาอาจารยท่ี์เป็นจริงนะ กามนัก็จะฟักไข่ของมนั จะเป็นอินทรีย ์ จะเป็นนกส่ิงใดก็
แลว้แต่ มนัจะมีครอบครัวของมนั แลว้มนัจะดูแลลูกของมนั มนัจะหาอาหารมาเพื่อครอบครัวของ
มนั เพื่อชาติเพื่อตระกลูของเขา เราเป็นชาวพุทธ พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ถา้เราท าของเราข้ึนมา
ตามความเป็นจริงของเรา เราประพฤติปฏิบติั ถา้เรามีครูบาอาจารยน์ะ ครูบาอาจารยจ์ะเดิน
กา้วหนา้มากกวา่เราไป ๑ กา้วตลอดเวลา ครูบาอาจารยท่ี์เป็นครูบาอาจารยข์องเราท่ีเป็นความจริง 
ครูบาอาจารยท่์านถนอมรักษานะ 

หลวงตาท่านเล่าใหฟั้งประจ าว่าเวลาอยูก่บัหลวงปู่ มัน่ “พ่อแม่ครูจารย ์ พ่อแม่ครูจารย”์ 
เล้ียงดูแมแ้ต่การด ารงชีวิต ถา้ด ารงชีวิต บิณฑบาตมา ไดส่ิ้งใดมา ส่ิงใดท่ีเป็นอาหารท่ีเป็นไขมนั
ต่างๆ ท่ีฉนัเขา้ไปแลว้ แลว้มนัจะท าใหส้ัปหงกโงกง่วงนะ ท่านจะบอก “ไม่ควร” 

ค าว่าไม่ควรของท่าน ท่านก็จะพดูของท่าน “อากาศท่ีน่ีมนัไม่ดีเนาะ ถา้อาหารมนัไม่พอใจ 
อากาศท่ีน่ีมนัไม่ดีเนาะ อาตมาจะเก็บบริขารไปแลว้ล่ะ ถา้มนัพอใจมนันะ แหม! ท่ีน่ีอากาศดีมาก
เนาะ ภาวนาดีเหลือเกินนะ อาหารกินแลว้ทอ้งแตกนู่นน่ะ” น่ีท่านจะพดู จะเหน็บจะแนมอยา่งน้ี น่ี
ครูบาอาจารยข์องเราถา้เป็นความจริง ครูบาอาจารยเ์ราท่ีเป็นจริงนะ ท่านจะกา้วหนา้มากกว่าเราอยู ่
๑ กา้ว เพราะอะไร 
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เพราะวุฒิภาวะของใจใช่ไหม ถา้ใครผูใ้ดท าความสงบของใจยงัไม่ได ้ ท่านก็จะดูแลรักษา 
ผูใ้ดถา้ท าความสงบของใจเขม้แขง็ แลว้ออกใชปั้ญญา ปัญญาระดบัไหน น่ีมรรคหยาบฆ่ามรรค
ละเอียด มรรคมนัเป็นขั้นเป็นตอนของมนัข้ึนไปนะ ถา้มรรคเป็นขั้นเป็นตอนของมนัข้ึนไป น่ี
ธรรมความเป็นจริง 

ถา้เป็นนกประเภทใด เขาก็จะไข่ของเขา ครอบครัวของเขา ฟักลูกออกมาแลว้เขาจะดูแล
ของเขา จิตใจท่ีมนัจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัจะเป็นความจริงของมนัข้ึนมา น่ีเราฟักข้ึนมา เรา
ไม่ใช่ตั้งไข่ลม้ ตม้ไข่กิน ลม้ลุกคลุกคลาน ธรรมะตั้งไข่ ตั้งไข่อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แลว้ก็กา้วเดินไป
ไม่ได ้ เวลากา้วเดินของเราไปไม่ได ้ แต่ในเม่ือจริตนิสัย ดว้ยอ านาจวาสนา ถา้ไปเช่ือครูบาอาจารย์
เป็นอาจารยก์าเหว่า มนัยิง่ท  าใหเ้ฉไฉไป ท าใหส่ิ้งท่ีมนัจะพฒันาข้ึนมาในหวัใจของเรามนัไม่
พฒันาข้ึนมา 

แลว้ไม่พฒันาข้ึนมาแลว้ยงัมีทิฏฐิมานะข้ึนมาอีกนะ ถา้เกิดทิฏฐิมานะ มีความเห็นไงว่า “เรา
ใชปั้ญญาของเรา ส่ิงน้ีเป็นความถูกตอ้ง แลว้เวลาจิตมนัสบายๆ”...ท  าไมมนัจะไม่สบาย ถา้โดย
กิเลสมนัเผาลนหวัใจ ตรึกในธรรมๆ มนัสบายอยูแ่ลว้ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ธรรมโอสถ น่ีธรรมาวุธ 

ถา้ธรรมโอสถรักษา ดสิู เวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ธรรมโอสถ ถา้จิตสงบแลว้ ใครมีความ
เจบ็ไขไ้ดป่้วยนะ ครูบาอาจารยข์องเราเวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านมีก าลงัของท่าน ท่านมีปัญญาของ
ท่าน ท่านท าความสงบของใจของท่าน ท่านใชใ้จของท่านแกไ้ข น่ีธรรมโอสถ ว่าเป็นโรคเป็นภยั 
ถา้ชีวิตของเรา ถา้เราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เราจะไม่ไปหาหมอ เราจะพยายามท าของเรา ถา้เป็นธรรม
โอสถ ส่ิงน้ีหายหมดน่ะ น่ีธรรมโอสถ 

ถา้ธรรมาวุธ ถา้อาวุธของธรรมมนัจะช าระกิเลส ถา้เป็นอริยสัจ สัจจะความจริง มนัเป็น
เร่ืองท่ีมีก าลงั ท่ีเรายอ้นกลบัเขา้มาท าลายอวิชชา ท าลายอวิชชาตรงไหน? ท าลายอวิชชา เห็นไหม 
กาลามสูตรน่ีไง ไม่เช่ืออะไรทั้งส้ิน 

กิเลสมนัลึกซ้ึง อวิชชามนัเกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิจิต มนัมากบัจิตนะ เพราะจิตของเรามนัมี
อวิชชา มนัถึงไดเ้วียนตายเวียนเกิด มนัเกิดมาก่ีภพก่ีชาติ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ ไม่มีตน้ไม่มีปลาย แลว้จิตขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กบัจิตของ
พวกเรามนัก็อนัเดียวกนันัน่น่ะ จิตเหมือนกนั จิตประเภทเดียวกนั เวลาจิตขององค์สมเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้เป็นพระเวสสันดรมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาวนัวิสาขบชูา เห็นไหม เกิดใน
วนันั้น เพญ็เดือน ๖ เวลาตรัสรู้ธรรมก็เป็นเพญ็เดือน ๖ เวลาปรินิพพานก็เป็นเพญ็เดือน ๖ เห็นไหม 
จิตดวงนั้นมีอวิชชา พอมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ น่ีไง เกิดเป็นเจา้ชายสัทธตัถะ เวลาตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมาน่ีไดช้ าระกิเลส ไดฆ่้ากิเลส 

แต่ของเรา เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เรามีกิเลส ถา้เรามีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก มี
อวิชชาในหวัใจ ถา้มีกิเลสตณัหาอวิชชาในหวัใจ ส่ิงใดท่ีมนัคาดมนัหมาย ส่ิงใดท่ีมนัมีความรู้สึก
นึกคิดข้ึนมา มนัมาจากกิเลสตณัหาความทะยานอยากทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัมีตณัหาความทะยานอยาก
ของกิเลส แลว้มนัตรึกในธรรมๆ 

ค าว่าธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ ส่ิงน้ีเป็นธรรมโอสถๆ ถา้เราตรึกใน
ธรรม มนัสงบร่มเยน็อยูแ่ลว้ล่ะ แต่ความสงบร่มเยน็แบบน้ี เห็นไหม น่ีธรรมะตั้งไข่ มนัจะตั้งไข่นะ 
ดูสิ ตั้งไข่ข้ึนมา แลว้ตั้งไข่แลว้เราจะท าอยา่งไรต่อไป ถา้ครูบาอาจารยข์องเราดูแลขนาดน้ีนะ ดูแล
ตั้งแต่ความเป็นอยูข่องเรา ถา้ความเป็นอยูข่องเรามนัอ านวยกบัการประพฤติปฏิบติั ฉนัอาหารก็พอ
แค่น ้ามนัหยอดลอ้เกวียน ไม่ใหม้นัเกิดเสียงดงั ถา้เราด ารงชีวิตของเราเพื่อความเป็นอยูข่องเราแบบ
น้ี ในการภาวนามนัก็ไม่สัปหงกโงกง่วง มนัไม่ใช่ลม้ไข่ ทุบไข่ใหก้บัสัตวอ่ื์นไดกิ้นเลย 

ความเพียรของเราไง ความเพียรของเรา ความวริิยอุตสาหะของเรามนัจะทรงตวัของเรา
ข้ึนมา ถา้มนัจะทรงตวัของเราข้ึนมา เราตอ้งมีสติมีปัญญา มีสติมีปัญญามาพสูิจน์ตรวจสอบว่า ใน
การกระท าของเรา เรากระท าเพื่อส่ิงใด ถา้เรากระท าเพื่อเรา ฉะนั้น ในเม่ือเรากระท าเพื่อเราและ
เพื่อธรรม ถา้เพื่อธรรม ส่ิงใดท่ีมนัขดัแยง้ล่ะ ส่ิงใดท่ีเป็นอุปสรรคล่ะ เห็นไหม ขาดสติ มนัก็เป็นส่ิง
นั้น ขาดสติ มกัง่าย ท าส่ิงใดไม่รอบคอบ ไม่มีสติปัญญา ส่ิงน้ีมนัท าใหเ้ราไม่พฒันา 

ถา้ครูบาอาจารยท่ี์ไม่เป็นกาเหว่า เห็นไหม ท่านดูแล ท่านบอกว่า เวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์
นะ ผูท่ี้ยงัไม่ไดส้มาธิ หลวงปู่ มัน่เวลาท่านเทศนาว่าการ ท่านเร่ิมจากท าความสงบของใจข้ึนมา ท า
สมาธิใหไ้ด ้ ถา้ใครท าสมาธิไดแ้ลว้ พื้นฐานของมนั เห็นไหม โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค 
อนาคามิมรรค มนัจะพฒันาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

ฉะนั้น เวลาผูท่ี้ปฏิบติั ในสังคมของพระเรา วุฒิภาวะของใจมนัไม่เหมือนกนั ถา้ไม่
เหมือนกนั เราก าหนดจิตของเราฟังครูบาอาจารยท่์านเทศนาว่าการ เห็นไหม ท่านจะเดินหนา้เราอยู่ 
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๑ กา้ว คอยชกัน า คอยดึงจิตของเราใหต้ามท่านไป เห็นไหม เวลาเราฟังเทศน์ มนัมีการกา้วเดินของ
จิต น่ีวิถีแห่งจิต 

น่ีจิตเป็นปุถุชนนะ ส่ิงใดท่ีเป็นรูป รส กล่ิน เสียง มนัมีอ  านาจไปหมด อยากรู้อยากเห็น 
อยากใช ้อยากสอย อยากเป็น อยากไป อยากไปหมด เห็นไหม เหมือนทางโลก ผูท่ี้เขามีมหรสพ
สมโภช ท่ีไหนท่ีมีการคึกคะนอง ท่ีไหนท่ีมีคนมากๆ มนัชอบอยา่งนั้น เห็นไหม น่ีปุถุชน 

แลว้เวลาเราเร่ิมควบคุมใจเราล่ะ ท่ีไหนมีมหรสพสมโภช เราจะไม่ไปท่ีนัน่ ท่ีไหนมีความ
สงบระงบั เราอยากไปท่ีนัน่ อยากไปท่ีนัน่เพื่อดูแลหวัใจของเราไง สงบระงบัข้ึนมาเพื่อใหจิ้ตมนั
สงบเขา้มา น่ีสถานท่ีวิเวก กายวิเวก จิตวิเวก ถา้มนัวิเวกข้ึนมา วิเวกข้ึนมาเพื่อความสงบระงบัในใจ 
ถา้จิตใจมนัสงบระงบัได ้มนัเร่ิมเห็นโทษ เห็นไหม ปุถุชน กลัยาณปุถุชน 

ถา้กลัยาณปุถุชน น่ีมนัพฒันาข้ึนมา ถา้มนัพฒันาข้ึนมา มีสติมีปัญญาหาเหตุหาผล ถา้พุท
โธๆๆ ท าไมมนัพุทโธไม่ได ้ท าไมพุทโธแลว้มนัแฉลบออก มนัแฉลบออกเพราะส่ิงใด? มนัแฉลบ
ออกเพราะเราไม่จริง มนัแฉลบออกเพราะเราไม่มัน่คง น่ีไง อ  านาจวาสนาบารมีของจิตมนัมี ถา้
อ  านาจวาสนาบารมีของจิตมนัมี เห็นไหม เรามีค าบริกรรมของเรา เรามีเหตุผลสิ เราไม่ไดพุ้ทโธ
ดว้ยความมืดบอด เราพทุโธไว้เป็นพทุธานุสติ เราระลกึพทุโธ เราระลกึถงึองค์สมเดจ็พระสัมมาสัม
พทุธเจ้า เราระลกึพุทโธเพือ่ต้องการธาตุรู้ 

ปฏิสนธิจิต ธาตุรู้ ธาตุรู้มนัส่งออก มนัรับรู้เร่ืองต่างๆ ไปหมด มนัแบกรับภาระ เป็นภาระ
รุงรังไปหมดเลย ถา้มนัแบกรับภาระรุงรังข้ึนไป แลว้ถา้เราไม่ใหม้นัไปแบกรับส่ิงใด ใหมี้เน้ือหา
สาระ ธาตุรู้ พลงังานน้ี ใหก้ าหนดลงอยูท่ี่พุทโธ พุทโธๆๆ พุทโธเพื่อพุทธานุสติ 

ถา้จิต ก าลงัท่ีมนัออกไปรับรู้ต่างๆ มนัออกไปท่ีส่ิงท่ีเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาตวั บงัคบัใหม้นั
พุทโธ ส่ิงท่ีมนัเคยเอามาเผาตวัมนัเอง มนัมีรสมีชาติ เร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยากมนั
ตอ้งการรสชาติอยา่งนั้น มนัคุน้เคยกบัความเผาลนมนั พอคุน้เคยกบัความเผาลนมนั แต่มนับ่นว่า 
“ทุกข์ๆ ๆ” แต่มนัไม่รู้ว่าส่ิงท่ีมนัคิดมนัแสวงหาอยูน่ั้นคือส่ิงท่ีเป็นสมุทยัท่ีมาเผาลนมนั 

ฉะนั้น เรามีสติปัญญา เราบงัคบัพุทโธๆๆ เพื่อไม่ใหม้นัไปหาส่ิงท่ีมนัเป็นสมุทยัมาเผาลน
มนั ถา้ไม่เผาลน พุทโธๆ มนัไม่ชอบหรอก มนัไม่ชอบ มนัไม่ตอ้งการ เพราะอวิชชา เพราะความไม่
รู้ เพราะตณัหาความทะยานอยาก เพราะสมุทยัมนัอยูก่บัจิต พอมนัอยูก่บัจิต มนัก็ดิ้นรนไปตาม
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ประสามนันัน่ล่ะ แต่เพราะเรามีอ  านาจวาสนา เรามีความเช่ือ เรามีความมัน่คงของเรา เราถึงมีสติ
บงัคบั พุทโธๆๆๆ 

ถา้พุทโธ พุทโธเพราะมนัไม่ไปเอาฟืนไฟไปเผามนัไง ถา้มนัไม่เอาฟืนเอาไฟมาเผามนันะ 
มนัสงบระงบัเขา้มา มนัสงบระงบัได ้ ถา้พุทโธๆ พุทโธจนพุทโธไม่ได ้ พุทโธไม่ไดคื้ออปัปนา
สมาธิ พุทโธไม่ได ้พุทโธจนพุทโธไม่ได ้

ขณะท่ีพุทโธน่ีมนัก็จะแฉลบ มนัก็จะคิดตามประสามนั มนัจะไปเอาฟืนเอาไฟมาเผามนั
โดยความเคยชินของมนั เราบงัคบัไว้ๆ  ตอนท่ีบงัคบัไวน่ี้แหละ มนัถึงท าใหแ้บบว่า “ส่ิงน้ีท  าแลว้
มนัทุกขม์นัยาก น่ีไง ท าไมเราตอ้งมาทุกขม์ายากล่ะ เราปล่อยมนัตามสบายๆ ดูสิ ใชปั้ญญา ส่ิงน้ี
เป็นธรรมๆ” น่ีไง มนัเป็นความตั้งไข่ เพราะมนัคิดในธรรมๆ แต่มนัพฒันาข้ึนไปไหมล่ะ มนัจะ
เป็นความจริงข้ึนมาไหมล่ะ น่ีไง เพราะอาจารยเ์ป็นอาจารยก์าเหวา่ มนัก็ย  า่อยูอ่ยา่งนั้น มนัไม่
พฒันาข้ึนมา 

“แต่ถ้าพทุโธๆๆ ส่ิงนีม้นัเป็นความทุกข์ความยาก ส่ิงนีท้ าแล้วมนัมีความเดอืดร้อน”...ความ
เดอืดร้อนเพราะมนัเป็นข้อเทจ็จริง ข้อเทจ็จริง เห็นไหม เวลาจติทีม่นัทุกข์มันยากขึน้มาโดยสมุทยั
ตัณหาความทะยานอยาก มนัหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผามนัน่ะ มนัทุกข์ไหม? ทุกข์ ทุกข์อย่างนีทุ้กข์
เพราะยอมจ านน ทุกข์อย่างนีเ้พราะเราไม่มีทางออก ทุกข์อย่างนีเ้พราะเราไม่เคยฝึกหัดของเรา  

เห็นไหม กาลามสูตรๆ ไม่ใหเ้ช่ือๆ น่ีไง แต่เราไปเช่ือ เราเช่ือส่ิงน้ี แลว้พอมนัพลิกมาคิด
ธรรมะ ถา้มนัคิดธรรมะ ถา้มีสติปัญญา มนัจะเป็นปัญญาอบรมสมาธินะ แต่เพราะความเช่ือ 
เพราะว่าธรรมะตั้งไข่ ธรรมะตั้งไข่มนัจะไม่เจริญไปมากกวา่น้ี ธรรมะตั้งไข่ไง มนัจะพฒันาข้ึนไป
ไม่ได ้ มนัพฒันาข้ึนไปไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะมนัไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน าไง แต่มนัเช่ือกิเลส 
พอเช่ือกิเลส เพราะกิเลสก็อา้งอิงว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ ดว้ยความคาดหมาย ดว้ยความไม่รู้เท่า มนัก็มี
วุฒิภาวะกนัเท่านั้นล่ะ 

แต่ถา้เราพุทโธๆๆ จนจิตมนัสงบข้ึนมานะ จิตมนัสงบ สงบเพราะอะไร เพราะมนัไม่แฉลบ
ไปคิดนอกเร่ืองนอกราว พอมนัไม่แฉลบไปคิดนอกเร่ืองนอกราว จิตมนัมีท่ีอยูท่ี่อาศยั พุทโธๆ พอ
จิตมนัสงบระงบัเขา้มา จิตมนัปล่อยวางเขา้มา เรารู้รสของธรรม เห็นไหม “รสของธรรมชนะซ่ึงรส
ทั้งปวง” ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้มา น่ีรสของธรรม 
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แต่ท่ีว่า “สบายๆ” เขามีรสอะไร เขาไม่มีรสของธรรม แต่เขาใชส้ัญชาตญาณท่ีรับรู้ จิตใจท่ี
ไม่รับรู้น่ะ น่ีไง ธรรมะตั้งไข่ เดก็ถา้มนันอนคว ่าอยู ่ เดก็ท่ีมนัแถของมนัไป มนัคลานไป มนัก็เป็น
ธรรมชาติของมนั ถา้มนัยนืข้ึนมาล่ะ ยนืข้ึนมาแลว้มนัเดินไม่ได ้มนัก็กม้ลงไปคลานอยา่งเดิมไง ถา้
เดก็มนัยนืข้ึนมาแลว้มนักา้วเดินไม่ได ้มนักล็ม้ลุกคลุกคลานอยูอ่ยา่งนั้นไง 

จติ เวลามนัพจิารณาโดยปัญญาๆ กบ็อก “ส่ิงนีส้บาย เมือ่ก่อนเป็นคนโทสะ โมหะ เดีย๋วนี้
สบายมากๆ” แล้วมนัท าอย่างไรต่อไป มันมีส่ิงใดต่อไป มนัไม่ต่อไป เพราะมนัเป็นธรรมะตั้งไข่ แต่
ธรรมะทีม่ันจะไม่ตั้งไข่ ทีก่าลามสูตร ไม่ให้เช่ือส่ิงใดเลย ต้องให้พสูิจน์ขึน้มาให้ได้ ถ้าจติมนัพสูิจน์
ขึน้มาได้นะ พทุโธๆ จนจติมนัสงบ สงบมนักเ็อกคัคตารมณ์ จติตั้งมัน่ 

ดูสิ เดก็ท่ีมนัยนื เดก็ท่ีมนัฝึกหดัยนื ยนืแลว้มนัจะลม้ลุกคลุกคลานตลอดไป ถา้จิตของเราตั้ง
มัน่ล่ะ มนัตั้งมัน่เพราะอะไรล่ะ ตั้งมัน่น่ีมนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ ตั้งมัน่เพราะมนัมีค าบริกรรม บริกรรม
เขา้มาท าไม 

แต่เดิมธาตุรู้มนัซึมซบัไปกบัสมุทยั ซึมซบัไปกบัความรู้สึกนึกคิด พอมนัซึมซบัไปกบั
ความรู้สึกนึกคิดโดยท่ีมนัไม่มีสติปัญญา มนัก็ไปกวา้นเอาแต่ส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยักบัมนัทั้งนั้นน่ะ 
แต่เราบงัคบัส่ิงท่ีเป็นธาตุรู้ ส่ิงท่ีเป็นพลงังานท่ีมนัซึมซบัไปกบัส่ิงท่ีเป็นสมุทยันั้น บงัคบัใหม้นันึก
พุทโธๆ เห็นไหม บงัคบัๆ บงัคบัแลว้ดูเหตุดูผล ถา้จิตใจมนักระดา้ง จิตใจมนัต่างๆ เราก็ตอ้งมีศีลมี
ธรรมเพื่อส่ิงน้ีข้ึนมา พอมนัพุทโธๆ จนจิตมนัสงบเขา้มา จิตคนท่ีไม่เคยสงบกบัจิตคนท่ีสงบ มนัก็
แตกต่างกนัแลว้ 

จิตคนท่ีไม่เคยสงบ แต่บอกว่าส่ิงท่ีสบายๆ น่ะ สบายเพราะว่ากิเลสมนัหลอก สบาย
เพราะว่าส่ิงท่ีว่าเราว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ เพราะความเช่ือของเรา ความเช่ือของเรา มนัเป็นมารยาท
สังคม แต่มนัไม่เป็นความจริง ปากเปียกปากแฉะ ท่องธรรมะไดทุ้กขอ้ แต่ไม่เคยเห็นตวักิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก ไม่เคยเห็นจิตท่ีมนัวางสมุทยัได ้

จิตท่ีมนัวางสมุทยั จิตท่ีมนัก าหนดพุทโธๆ จนมนัวางไดข้ึ้นมา มนัถึงเป็นสัมมาสมาธิ ถา้
เป็นสัมมาสมาธิ น่ีไง กาลามสูตร ตอ้งใหจิ้ตมนัรู้ ไม่ตอ้งบอกว่าสบายๆ ตามแต่กาเหวา่ท่ีมนัจะชกั
น ากนัไป ถา้กาเหว่า เห็นไหม ดูสิ มนัเข่ียไข่นกของเจา้ของรังทิง้ แลว้มนัไปเอาไข่ของมนัไปใหน้ก
ตวันั้นฟักแทน คุณงามความดีของเราท่ีมนัจะเกิดข้ึนมาน่ะ สัมมาสมาธิจะเกิดกบัจิตของเรา มนัไป



ธรรมะตั้งไข่ ๑๖ 

©2013 www.sa-ngob.com 

เข่ียทิง้ บอก “ส่ิงน้ีสมถะ ส่ิงน้ีไม่ตอ้งท า” มนัเข่ียทิง้ไปหมดเลย แลว้มนัเอาไข่ของมนัไปใหน้กอ่ืน
ฟัก 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราเช่ือครูบาอาจารยแ์บบนั้น ท่ีว่า “ส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม” ส่ิงน้ี
เป็นธรรม น่ีไง ปฏิบติัแลว้มนัสบาย ปฏิบติัแลว้มนัพอใจไง มนัพอใจเพราะมนัข้ีเกียจ มนัพอใจ
เพราะมนัไม่มีงานท า มนัพอใจเพราะว่าส่ิงน้ีเป็นความสุดวิสัยของจิต จิตน้ีเราเกิดมาเป็นมนุษย ์
มนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ในเม่ือมีธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มนัมีความรู้สึกนึกคิด แต่ความรู้สึกนึกคิด
แบบโลกียปัญญา ก็คิดไดเ้ท่าน้ีไง ความรู้สึกของมนุษย ์ความเป็นปัญญาของคนมนัรู้ไดเ้ท่าน้ี 

แต่ถา้เราเช่ือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ อาสวกัขยญาณแลว้ท าอยา่งใด ครูบาอาจารยท่ี์ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ดูพระสารี
บุตร พระโมคคลัลานะ เป็นพระอรหนัตด์ว้ยกนัข้ึนมา เขาท าอยา่งใด ฉะนั้น เวลาครูบาอาจารยข์อง
เราบอกวา่ตอ้งกาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน แลว้พยายามบริกรรม พยายามใชปั้ญญาอบรม
สมาธิ ถา้จิตมนัเป็นสมาธิข้ึนมา จิตเป็นสมาธิ จิตตั้งมัน่ จิตมนัปล่อยวาง จิตมนัไม่เหมือนกบัโลก
แลว้ 

ส่ิงทีเ่ราล้มลกุคลุกคลานกนัอยู่นี ้ ส่ิงทีเ่ราสะสม จบัต้นชนปลายอยู่นี ้ เพราะเราไม่รู้จกั
จุดเร่ิมต้น จุดเร่ิมต้นของการประพฤติปฏิบัติ จุดเร่ิมต้น เห็นไหม ต้องจติสงบ ถ้าจติสงบขึน้
มาแล้ว ถ้ามนัออกฝึกหัดใช้ปัญญา น่ันไง จะรู้จะเห็นกเิลสไง เราไม่เคยรู้จักกเิลส ไม่เห็นกเิลส เรา
จะช าระกเิลสได้อย่างใด เราไม่รู้จักส่ิงใดเลย แต่เรารู้จกักเิลสโดยต ารา เห็นไหม สมุทยั ตัณหาความ
ทะยานอยากต่างๆ เรารู้จักกเิลสโดยช่ือ โดยต ารา แต่เราไม่เคยเห็นกเิลสตัณหาความทะยานอยาก
ตัวเป็นๆ ตัวจริงๆ ทีม่นัเกดิขึน้บนหัวใจของเรา 

แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตั้งไข่อยา่งน้ีตลอดไป ค าว่า “ตั้งไข่” 
เพราะเราเกิดเป็นมนุษย ์แลว้เรานบัถือพุทธศาสนา แลว้พุทธศาสนาก าลงัเห่อกนัเร่ืองการปฏิบติัไง 
แลว้ก็ปฏิบติักนัแบบน้ี ปฏิบติักนัลม้ลุกคลุกคลาน น่ีเพราะเราไปเช่ือ เราไปเช่ืออาจารยก์าเหว่า เรา
ไปเช่ือส่ิงท่ีมนัเข่ียผลประโยชน์คุณงามความดี เราทิง้ไปหมดเลย 

แต่เวลาครูบาอาจารยก์รรมฐาน เหมือนหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ของเรา ท่านท าจริงของ
ท่าน การว่าท าจริงของท่าน ท่านตอ้งพิสูจน์ของท่านมา ท่านท าของท่าน ท่านฟักของท่าน ท่านได้
เห็นผลประโยชน์ของท่าน ท่านเจาะฟองอวิชชา อวิชชาเป็นอยา่งไร เห็นเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีท  าความสงบของใจเขา้มา เพราะใจมนัสงบเขา้มาแลว้ แลว้ครูบาอาจารยข์องเราท่านจะ
กา้วน าหนา้เรา ๑ กา้ว เร่ิมตั้งแต่ผูท่ี้ท  าสมถะ 

ผูท่ี้ท  าสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ในเม่ือจิตของเราเป็นปุถุชน จิตของเราลม้ลุก
คลุกคลาน มนัเป็นเร่ืองพื้นฐานของทารก มนัเป็นเร่ืองพื้นฐานของจิตเร่ิมตน้ ถา้จิตเร่ิมตน้ จิตคือ
โลก เพราะจิตน้ีมนัเป็นสามญัส านึกท่ีว่าโลกียปัญญา ส่ิงท่ีเป็นโลกๆ น้ี ถา้เป็นโลกๆ น้ี ส่ิงน้ีคิดมา
มนัเป็นเร่ืองโลก ตรึกธรรมขนาดไหน ท าธรรมขนาดไหน ลม้ลุกคลุกคลาน ตั้งไข่อยูอ่ยา่งนั้นล่ะ 
ถา้จะดีก็ดีแค่น้ี ดีแค่คนท่ีมีศีลธรรมจริยธรรม ดีแค่คนท่ีว่าอยูใ่นศีลในธรรมเท่านั้น แต่ถา้มนัจะ
ช าระกิเลส ช าระกิเลสน่ีมนัตอ้งท าใหลึ้กซ้ึงกว่านั้น 

ท่ีเราท ากนัอยูน้ี่ ท่ีครูบาอาจารยแ์นะน าอยูน้ี่ ใหมี้ค าบริกรรมข้ึนมา ถา้ค าบริกรรมข้ึนมา พอ
จิตมนัสงบระงบัข้ึนมา มนัแตกต่างกบัตั้งไข่เลยล่ะ พอตั้งไข่น่ีมนัทรงตวัของมนัไม่ได ้ มนัลม้ลุก
คลุกคลานของมนั แต่ถา้เอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ เห็นไหม มนัแตกต่าง พอแตกต่างข้ึนมาน่ีเร่ิม
ฝึกหดัใชปั้ญญา การฝึกหดัใชปั้ญญามาตั้งแต่เร่ิมตน้ ตั้งแต่ค าว่า “ตั้งไข่” มนัก็เป็นปัญญา
เหมือนกนั แต่มนัเป็นปัญญาโลกียปัญญา ถา้มนัตรึกโลกียปัญญา มนัจะพฒันาข้ึนไป พฒันาข้ึนไป 
เพราะครูบาอาจารยข์องเราท่านจะกา้วหนา้เราอยู ่๑ กา้ว ท่านจะดึงเราไปตลอด เราตอ้งพฒันาของ
เราข้ึนไป มนัถึงจะเป็นปัจจตัตงั มนัถึงเป็นสันทิฏฐิโก มนัถึงเป็นการร้ือคน้ในการปฏิบติัในหวัใจ
ของใจดวงนั้นไง 

ถา้ใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึง ใจของครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัมา ท่านมีเหตุมีผล
ของท่าน ใจดวงหน่ึงถา้มีความจริงข้ึนมา ท่านจะชกัน าใจของเรา ใจท่ีลม้ลุกคลุกคลาน ใจท่ีมนัตั้ง
ไข่ แลว้มนัประพฤติปฏิบติักา้วหนา้ไปไม่ได ้ ถา้ประพฤติปฏิบติักา้วหนา้ไปไม่ได ้ เราจะเดิน
กา้วหนา้ไปอยา่งใด เราจะพน้จากทุกขไ์ปอยา่งใด 

ถ้าเราจะพ้นจากทุกข์ไปอย่างใด เราต้องกาลามสูตร กาลามสูตร ไม่เช่ือส่ิงใด ในเมือ่ครูบา
อาจารย์ท่านช้ีน าเรา ท่านชักน าเรา เรากท็ าตาม ท าตามน่ีมนัพสูิจน์ได้ไง เราไม่ได้เช่ือเพราะครูบา
อาจารย์ เราไม่เช่ือส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน เราเช่ือสติปัญญาของเรา เราเช่ือในการประพฤติปฏบิัติของเรา 
แล้วถ้าจติมนัสงบเข้ามา นี่ความแตกต่าง 

จิตคนไม่สงบมนัก็ไม่รู้จกัความสงบหรอก จิตใจของใครท่ีสงบแลว้ แลว้ขุดคุย้เห็นกิเลส 
เห็นกิเลสนะ เห็นสักกายทิฏฐิท่ีมนันอนเน่ืองมากบัใจ ถา้เห็นกิเลสแลว้พิจารณาแยกแยะนะ เรา
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แยกแยะอยา่งไร เรามีการกระท าอยา่งใด ถา้จิตใจมนัไม่ไดแ้กกิ้เลส มนัไม่เคยเห็นกิเลส มนัจะไป
แกท่ี้ไหน? มนัก็แกท่ี้ช่ือของกิเลสไง มนัก็เป็นต ารับต ารา มนัเป็นทางวิชาการ น่ีไง เพราะเราเช่ือ 
เราเช่ือเพราะอะไร เพราะเรามัน่ใจของเราไง แต่ถา้กาลามสูตร เราไม่เช่ือ นัน่เป็นช่ือ มนัเป็นความ
จริงไหม 

ถา้ร้อนก็ตอ้งรู้ว่าร้อน ถา้เยน็ก็ตอ้งรู้ว่าเยน็ ถา้ทุกขก์็ตอ้งรู้ว่าทุกข ์ถา้มนัปลดทุกขไ์ด ้มนัพน้
จากทุกข ์มนัก็ตอ้งรู้ว่ามนัพน้จากทุกข ์ถา้มนัพน้จากทุกข ์มนัพน้อยา่งใด ถา้มนัยงัไม่พน้ มนัไม่พน้
ตามความเป็นจริง ส่ิงน้ีเป็นความจริงไหม น่ีไง มนัถึงกา้วเดินไปไม่ได ้

ถา้มนัจะกา้วเดินไป ถา้จิตสงบแลว้ฝึกหดัใชปั้ญญา ปัญญาเกิดอยา่งไร ปัญญามนัพิจารณา
อยา่งไร ปัญญาทางโลกเขา ปัญญาท่ีเขาเป็นปัญญาวิชาชีพของเขา เขามีประสบการณ์ของเขา คนท่ี
มีอาชีพส่ิงใด ยิง่ถา้เขามีประสบการณ์หลายๆ ปีข้ึนไป เขาจะเขา้ใจ เขาจะวิเคราะห์วิจยัส่ิงท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัเขาไดด้ว้ยความแม่นย  าเลย นัน่เป็นปัญญาของเขานะ 

แต่ถา้ปัญญาทางธรรม ปัญญาทางธรรมมนัจะเกิดข้ึนจากอริยสัจ เกิดข้ึนจากสัจจะความจริง 
สัจจะความจริงมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร? สัจจะความจริงมนัเกิดข้ึนมาจากจิตท่ีมนัสงบระงบัน่ีไง 
ถา้จิตท่ีมนัสงบระงบั เพราะอะไร เพราะจิตดวงน้ีมนัเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะใช่ไหม 

จิตดวงน้ีเวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะ ในปัจจุบนัน้ีมาเป็นเราใช่ไหม มาเป็นเราน่ีเป็นมนุษย ์
มนุษยโ์ดยสัญชาตญาณท่ีเราใชปั้ญญาโดยทางโลกท่ีเรารู้เราเห็นกนัอยูอ่ยา่งน้ีใช่ไหม เพราะมนัมี
ค าบริกรรม เพราะมนัมีพุทธานุสติ เพราะมนัมีปัญญาอบรมสมาธิ มนัถึงสงบระงบัเขา้มา พอมนั
สงบระงบัเขา้มา มนัเป็นตวัของจิตลว้นๆ จิตสงบนะ 

เวลาอปัปนาสมาธิ เวลาจิตสงบน่ีมนัวางกายน้ีไดเ้ลยล่ะ เวลาจิตสงบน่ีดบัหมด ดบัอายตนะ 
ดบัความรับรู้หมด แต่สักแต่ว่ารู้ ตวัจิตลว้นๆ ตวัจิตท่ีมนัสงบระงบัเขา้มา เห็นไหม ถา้ตวัจิตสงบ
ระงบัเขา้มา นัน่น่ะสัมมาสมาธิ อปัปนาสมาธิ พอมนัคลายตวัออกมาเป็นอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธิ
มนัจะออกฝึกหดัใชปั้ญญา เพราะมนัมีตวัจิต ตวัท่ีมนัเวียนตายเวียนเกิดน่ีไง เพราะมีจิตท่ีเวียนตาย
เวียนเกิด ถา้มนัออกใชปั้ญญา ออกใชใ้นอริยสัจ ในภาวนามยปัญญา ในอริยสัจ ในกาย ในเวทนา 
ในจิต ในธรรม 



ธรรมะตั้งไข่ ๑๙ 

©2013 www.sa-ngob.com 

จิตท่ีมนัหวัน่ไหว จิตท่ีมนัซึมเศร้า จิตท่ีมนัซบัซอ้น จิตท่ีมนัต่ืนเตน้ จิตท่ีมนัฟู จิตท่ีมนั
พอใจ น่ีไง ถา้จิตมนัสงบแลว้มนัมีอาการของมนั แต่มนัตอ้งมีสติปัญญาจบัส่ิงน้ีได ้ถา้จบัส่ิงน้ีได ้น่ี
เวทนา เวทนาจิตไง เวทนาของจิตไม่ตอ้งอาศยัร่างกาย ไม่ตอ้งอาศยัส่ิงใดๆ เลย โดยธรรมชาติของ
เรา เวลาเราทุกขเ์ราร้อนข้ึนมาในหวัใจ ไม่มีส่ิงใดกระทบเราเลย ท าไมมนัเอาแต่ความทุกขม์าเผา
ลนใจล่ะ น่ีเวทนาของจิต 

ถา้เวทนาของจิต เวลาจิตมนัสงบระงบัเขา้มา มนัมีอาการส่ิงใด ถา้มนัจบัตวัของมนั เห็น
ไหม ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาท่ีมนัพิจารณาของมนั จิตสงบแลว้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม
ตามความเป็นจริง ถา้เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็นจริง มนัสะเทือนหวัใจ น่ีปัจจตัตงั สันทิฏฐิโก 
โอปนยโิก เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดูธรรม เรียกร้องสัตวท์ั้งหลายมาดจิูต จิตดวงน้ีมนัก าลงั
ซกัฟอกมนั จิตดวงน้ีมนัไดว้ิปัสสนา จิตดวงน้ีท่ีมนัมีก าลงัของมนั 

ถา้จิตมนัเส่ือม เวลาจิตมนัเส่ือมออกมาเป็นปุถุชน ความรู้สึกนึกคิด สัญญาอารมณ์ อารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดอดัอั้นตนัใจไปหมดเลย ส่ิงใดน่ีอั้นตู ้ ไม่มีทางออกเลย เพราะส่ิงน้ีมนัเป็น
สัญชาตญาณ มนัเป็นส่ิงท่ีมีอยูไ่ง น่ีวิถีแห่งจิต วิถีแห่งจิต ถา้มนัโดนอวิชชาครอบง าอยู ่มนัมืดบอด 
แลว้เวลาเราคิดก็คิดโดยสมอง นึกคิดโดยพนัธุกรรม คิดโดยเวรโดยกรรม คือใครมีกรรมอยา่งใด 
ใครมีความรู้สึกนึกคิดอยา่งใด ส่ิงท่ีมนัฝังมากบัจิตท่ีมนัผา่นออกมาจากสมอง มนัแสดงพฤติกรรม
อยา่งนั้นน่ะ น่ีเป็นพฤติกรรม เห็นไหม พฤติกรรมของจิตท่ีมนัเส่ือมออกมา 

แต่เวลาเรามีสติปัญญา เรากาลามสูตร เราไม่เช่ือส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน เราพิสูจน์ใจของเราข้ึนมา 
เพราะดว้ยบริกรรมพุทโธ ดว้ยปัญญาอบรมสมาธิเขา้มา เพราะจิตมนัปล่อยวางเขา้มา เห็นไหม พอ
จิตปล่อยวางเขา้มา มนัเป็นสัมมาสมาธิ ถา้สัมมาสมาธิ เวลามนัออกรู้ ถา้จิตมนัออกรู้ ออกพิจารณา
กาย เวทนา จิต ธรรมท่ีมนัเห็นของมนั เห็นไหม ถา้เห็นกาย ถา้มนัเห็นกายเป็นเจโตวิมุตติ เห็นกาย
พิจารณากาย เห็นกายเป็นนิมิต เห็นกายเป็นอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง เห็นกายโดยทั้งโครงสร้าง 
เห็นเป็นโครงกระดูก เห็นเป็นต่างๆ ถา้จิตมนัมีก าลงัของมนั มนัจบัของมนั เห็นกายเพราะอะไร 

เพราะคน ส่ิงท่ีรักท่ีสุด ไม่มีใครรักคนอ่ืนมากกวา่เรา จิตใตส้ านึกบอกว่ารักคนโนน้รักคน
น้ี จริงๆ ก็คือมนัรักตวัมนัเองน่ีแหละ พอมนัรักตวัมนัเอง มนัก็หวง พอมนัหวงของมนั มนัก็รักษา
ของมนั มนัก็ยดึของมนั น่ีโดยธรรมชาติ 
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โดยทางโลกของเขา เขาหาเงินหาทองข้ึนมา เขาหลงใหลไปในเงินในทองต่างๆ น่ีทรัพย์
สมบติัของเขา แต่เวลาจริงๆ ข้ึนมา ทรัพยส์มบติั เพราะมนัหลงตวัเองไง หลงตวัเองว่ามีเรา เพราะมี
เรา เราถึงมีชีวิต เพราะมีชีวิต เราก็ตอ้งร ่ าตอ้งรวย ตอ้งมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน จริงๆ มนัรักตวัมนั
เองทั้งนั้นน่ะ แต่นัน่คือปัญญาโลก ปัญญาโลกคือแสวงหาส่ิงปัจจยัเคร่ืองอาศยัมาเป็นสมบติัของ
เรา น่ีโลกธรรม ๘ ถา้โลกธรรม ๘ นะ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มนัตอ้งการลาภยศสรรเสริญ
ต่างๆ เพื่อปรนเปรอมนั มนัก็ปรนเปรอแบบกิเลสหยาบๆ ไง 

แต่เวลาจติมนัสงบระงบัเข้ามา เห็นไหม จติมนัสงบระงบัเข้ามาแล้วมนัจบักาย เวทนา จติ 
ธรรม ด้วยจติเห็นจติตามความเป็นจริง ถ้าจติมนัเห็นจติตามความเป็นจริงนะ จติมนัเห็นตาม
ความเป็นจริง มันสะเทอืนไง มนัสะเทอืนเพราะว่าส่ิงทีม่นัรัก ส่ิงทีม่นัสงวน ส่ิงทีรั่กษาจริงๆ มนัก็
อยู่ตรงนี้ไง มนัอยู่ตรงนี ้แต่เวลามนักระจายออกไป เวลามนัส่งออกไปแล้วมนักเ็ป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ทีใ่ช้ความรู้สึกนึกคดิทีบ่อกว่า “ปฏบิัติแล้วสบายๆ” มนัเข้าไม่ถงึข้อเทจ็จริง มนัไม่เข้าถงึ
อวชิชา มนัไม่เข้าถงึข้อมูลในหัวใจ มนัไม่เข้าถงึสักกายทฏิฐิความเห็นผดิของจติ 

แต่ถา้เราปฏิบติัของเรา เราใชก้ารก าหนดพุทโธจนจิตมนัสงบระงบัเขา้มา เราฝึกหดัใช้
ปัญญาของเรา ฝึกหดัใชปั้ญญาเพื่อ “น ้าใสแลว้จะเห็นตวัปลา” ส่ิงท่ีจิตสงบระงบัเขา้มาน่ี น ้ าใสจะ
เห็นตวัปลา ปลาคือกิเลสไง กิเลสมนัอาศยัอยูใ่นน ้านั้น กิเลสมนัอาศยัอยูใ่นหวัใจของเรา กิเลสมนั
อาศยัใจน่ี ส่ิงท่ีเป็นใจ ท่ีเป็นเราๆ อยูน่ี่ มนัมีกิเลสครอบครองมนั เพราะมนัครอบครองมนั เราถึง
เวียนตายเวียนเกิด 

แลว้เรามาประพฤติปฏิบติั ถา้เราไม่มีสติปัญญาพอจนเขา้มาถึงการกระท าแบบขอ้เทจ็จริง 
ตามความเป็นจริง อยา่งวิปัสสนากรรมฐานแบบน้ี มนัไม่ไดช้ าระกิเลสอะไรเลย สบายๆ ขนาด
ไหนก็ตายเปล่า เพียงแต่มาสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นบุญกุศลไปเท่านั้นเอง มนัจะไม่มีขอ้มูลตาม
ความเป็นจริงในหวัใจเลย แลว้คิดดูสิ เวลาตายเปล่า ตายชาติน้ีข้ึนไป มนัตอ้งเกิดตอ้งตายไปในชาติ
น้ี 

แต่ในการประพฤติปฏิบติัข้ึนมาตามความเป็นจริง ถา้มนัมีขอ้เทจ็จริงอยา่งน้ี พอจิตมนัออก
พิจารณาของมนั มนัพิจารณาของมนั แยกแยะของมนั พอแยกแยะของมนัดว้ยปัญญา ปัญญาถา้มนั
สมดุลของมนั มรรคสามคัคี สามคัคีอยา่งใด เวลาพิจารณาหนกัไปทางอตัตกิลมถานุโยค คือจะเอา
จริงเอาจงัข้ึนมา ส่ิงต่างๆ มนัเอียงขา้ง เวลาบอกว่า ส่ิงน้ีเป็นความสุข ส่ิงน้ีจิตสงบ พิจารณาแลว้มนั
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พอใจ น่ีกามสุขลัลิกานุโยค ถา้มนัเอียงขา้งไป มนัเอียงขา้ง มนัก็ปล่อยวางไดเ้หมือนกนั ความท่ี
เอียงขา้งกระเท่เร่ขนาดไหน แต่มนัก็มีก าลงัของมนั เพราะน่ีคือวิปัสสนา น่ีคือการฝึกฝนไง หมัน่
ซ ้ า หมัน่ท  า หมัน่คราด หมัน่ไถ 

หลวงปู่ มัน่ท่านพดูบ่อย ถ้าท านาทีไ่หน มนักท็ าลงบนดนิน่ันน่ะ ท านาแล้วกท็ านาเล่า กท็ า
บนดนิน้ันล่ะ คนตั้งแต่โบราณมา ปัจจุบันนี ้อนาคต เวลาเขาท าไร่ไถนา เขากท็ าบนดนิน่ันน่ะ ถ้าจติ
มนัสงบขึน้มาๆ น่ีไง วปัิสสนามนัเกดิบนหัวใจนี ้ บนหัวใจของสัตว์โลก บนหัวใจที่ปฏสินธิจติที่
เวยีนตายเวยีนเกดินี ้ ถ้าจติมนัสงบระงบัเข้ามา มนัจะรู้มนัจะเห็นของมัน ถ้ามนัรู้มันเห็นของมนั 
เวลาประพฤติปฏบิัติขึน้มาแล้วหมัน่คราดหมัน่ไถ ท าซ ้าท าซาก 

เพราะวิปัสสนาไปแลว้ ปัญญาของเราเวลาใชก้ าลงัอะไรก็แลว้แต่ ความสมดุลของมนั 
ความพอดีของมนั มนัจะควบคุมไดย้าก ความเท่ียงตรงของการกระท านั้น น่ีก็เหมือนกนั จิต เวลา
มนัพิจารณาของมนัไป มนัพิจารณาแลว้มนัปล่อยวาง แต่ปล่อยวางโดยตทงัคปหาน น่ีส่ิงท่ีท  า
ข้ึนมามนัจะพฒันาข้ึนมาขนาดน้ีนะ 

ถา้มนัท ามาอยา่งน้ี มนัเห็นไง มนัเห็นหมายความวา่ คนเราท างานเหง่ือไหลไคลยอ้ยข้ึนมา 
ผลงานมนัเสร็จข้ึนมา มนัเสร็จข้ึนมาจากอะไร? มนัเสร็จข้ึนมาจากการกระท าของเราใช่ไหม จิตก็
เหมือนกนั จิต เวลามนัพิจารณาของมนัไป มนัมีงานของมนันะ เวลางานทางโลกก็อยา่งหน่ึง เวลา
งานของการท าความสงบ ส่ิงท่ีว่าพุทโธๆ ปัญญาอบรมสมาธิ มนัก็รู้ของมนัว่าส่ิงน้ีท  าใหจิ้ตสงบ 
ถา้จิตสงบแลว้มีก าลงั จิตตั้งมัน่แลว้ เวลาออกวิปัสสนา มนัมีงานท่ีแตกต่าง โลกียปัญญา โลกุตตร
ปัญญา 

โลกียปัญญาน่ีโลกียปัญญาทั้งหมด ท าใหจิ้ตสงบระงบัเขา้มา โลกียปัญญาไง เพราะปัญญา
สามญัส านึก ปัญญาของคน มนัก็คือปัญญาใช่ไหม ปัญญาท่ีแบบว่าอาจารยก์าเหว่าเขาสอน 
ปัญญาๆ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา น่ีคือปัญญาของเขา น่ีคือโลกียปัญญาไง ในเม่ือโลกีย
ปัญญามนัมีอยูป่ระจ าทุกดวงใจ มนัมีของมนัอยูแ่ลว้ 

ฉะนั้น เวลามนัมีอยูแ่ลว้ เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็ได ้เราใชปั้ญญาใหจิ้ตใจของเราก าหนด
พุทโธก็ได ้ส่ิงท่ีก าหนดพุทโธหรือปัญญาอบรมสมาธิ ผลของมนัก็คือสมถะ คือการตั้งไข่ ถา้ตั้งไข่
โดยสัมมาทิฏฐิ ตั้งไข่ดว้ยความถกูตอ้ง เอกคัคตารมณ์ จิตตั้งมัน่ แต่ถา้มนัตั้งไข่ไม่ได ้มนัเป็นโลกๆ 
เห็นไหม ปัญญาทางโลก โลกียปัญญา ปัญญาท่ีมนัมีของมนัอยูแ่ลว้โดยธรรมชาติของมนั 
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แต่ถา้จิตสงบระงบัเขา้มา จิตท่ีมนัสงบระงบัเขา้มาบ่อยๆ ฝึกหดัใชม้นัอีก ปัญญาอยา่งน้ีมนั
คนละปัญญากนั ปัญญาท่ีว่าหมัน่คราดหมัน่ไถ ปัญญาท่ีมนัพิจารณาของมนั พิจารณากาย พิจารณา
เวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม น้ีมนัพิจารณาเพราะมนัเป็นมรรค เห็นไหม โสดาปัตติมรรค ถา้
จิตสงบระงบัข้ึนมาน่ีปุถุชน กลัยาณปุถุชน ปุถุชนคือคนหนาดว้ยกิเลส ถา้มีสติปัญญาข้ึนมา รูป รส 
กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ถา้เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 
ท าไมเราโง่เง่านกั ท าไมโง่เง่าใหจิ้ตน้ีมนัไปออกรับรู้ส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นภยัตลอด เพราะเป็นบ่วงของ
มาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัล่อมนัลวงมาตลอด ก็เช่ือ เช่ือดว้ยความโง่ๆ ของเราน่ี จิตน้ีท าไม
มนัโง่เง่าขนาดน้ี 

มีสติปัญญา มนัพิจารณาของมนั มนัปล่อยวางๆๆ ปล่อยวางจนมนัขาด มนัขาดหมายถึงว่า 
รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร ไม่เขา้มารบกวนจิต มนัเป็นกลัยาณ
ปุถุชน เวลากลัยาณปุถุชน น่ีฝึกหดัใชปั้ญญาๆ เพราะจิตมนัสงบระงบัเขา้มา มนัตั้งมัน่แลว้ จิตมนัมี
ก าลงัของมนั เวลาจิตมนัมีก าลงัของมนั ถา้มนัเห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตามความเป็น
จริงโดยท่ีมีจิตรู้ จิตเห็น จิตท่ีมนัเป็นฐาน จิตท่ีตั้งมัน่น้ี มนัจะเป็นโสดาปัตติมรรค เห็นไหม โสดา
ปัตติมรรค มรรคคือมรรค ๘ 

มรรค ๘ มนัคืออะไรล่ะ? คืองานชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ สติชอบ น่ีความชอบธรรม 
ความชอบธรรมน่ีฝึกหดั หมัน่คราดหมัน่ไถๆ ดูสิ เวลาเราไถนา เด๋ียวมนัก็เบ่ียงออกซา้ย เด๋ียวมนัก็
เบ่ียงออกขวา ถา้เราไม่ถนดัของเรา แต่คนท่ีท านาตลอดชีวิต เขาไถของเขาตรงเป๊ียะ! เขาไถของเขา
ดว้ยความช านาญของเขา เขาไถ เขาพลิก เขาไถคราดไถหวา่น เขาไถของเขาเพื่อช าระส่ิงท่ีเป็น
วชัพืชออกไปใหม้นัสมควรกบัการหว่าน การปักด า จิตใจเราพิจารณา กิเลสมนัมีความหมกัหมมอ
ยูใ่นหวัใจมนัตลอดเวลา เราพิจารณาของเราซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ หมัน่คราดหมัน่ไถ 

ท านามาแต่อดีตมาเขาก็ท  าบนนา ในปัจจุบนัน้ีเขาท านา เขาก็ท  าบนดิน น่ีท  านาบนดิน ถา้
ต่อไปอนาคตเขาก็ท  านาบนดินเหมือนเดิม ดินคือภพ ดินคือหวัใจ ดินคือปฏิสนธิจิต ถา้มนัพิจารณา
ของมนั เห็นไหม เวลามรรคมนัมรรคญาณ น่ีธรรมจกัร จกัรท่ีมนัเคล่ือนไง เวลาจกัรมนัเคล่ือน 
ธรรมจกัร จกัรมนัเคล่ือน มนัหมุนของมนั มนัจะรู้มนัจะเห็นว่าภาวนามยปัญญาเป็นอยา่งไร 
ภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนา ปัญญาท่ีเกิดจากธรรมจกัร ปัญญาท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่เช่ืออาฬารดาบส อุทกดาบส แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาร้ือคน้
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ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง แลว้วางธรรมวินยัน้ีไว ้มนัก็เป็นทฤษฎี มนัเป็นธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไม่ใช่ธรรมของเรา 

ถา้เป็นธรรมของเรา เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ขณะท่ีจิตมนัหมุน จิตมนัมีปัญญาข้ึนมา น่ี
ธรรมของเราๆ ธรรมของใจดวงนั้นไง ใจดวงท่ีมนัทุกขม์นัยาก ใจท่ีมนัมีกิเลสตณัหาความทะยาน
อยาก แต่มนัมีคุณธรรมของมนัข้ึนมา แลว้คุณธรรมมนัคืออะไร? คุณธรรมมนัก็คือการกระท า 
คุณธรรมก็เพราะว่างานของใจ วิถีแห่งจิต ถา้จิตมนัสงบระงบัเขา้มา จิตมนัมีฐานของมนัข้ึนมา แลว้
จิตมนัร้ือคน้ของมนั น่ีไง วิปัสสนามนัเกิดตรงน้ี 

วิปัสสนามนัเกิดต่อเม่ือจิตท่ีมีอวิชชา จิตท่ีมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่มนัไดท้  างาน
ของมนั มนัท างานของมนั มนัพลิกแพลงของมนั มนัแกไ้ขของมนั โดยจกัรของมนั มนัจะหมุนเขา้
มา หมุนเขา้มาช าระกิเลส ท าลายลา้ง จะเชือดคอมนั จะตดัหวัมนั ตดัหวัอวิชชาไง ตดัหัวความไม่รู้
ไง พิจารณาซ ้าแลว้ซ ้ าเล่าๆ จนเขา้มารวมกบักลางหวัใจ น่ีมรรคสามคัคี 

พอมรรคสามคัคี เวลามนัขาด พิจารณากาย เวลามนัขาดนะ กายไม่ใช่เรา เราไม่ใช่กาย กาย
ไม่ใช่ทุกข ์ ทุกขไ์ม่ใช่กาย น่ีแยกออกเลย กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ กายกแ็ยกออกไป 
จิตก็แยกออกมา น่ีความรับรู้จริงๆ น่ีไง เวลามนัขาด สังโยชน์มนัขาด ถา้พิจารณาเวทนา เวทนา
ไม่ใช่เรา เวทนาก็ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ขนัธ์ ๕ 
พิจารณาจิต เห็นไหม จิตท่ีมนัผอ่งใส จิตท่ีมนัเศร้าหมอง ถา้มนัช าระลา้งแลว้ จิตมนักคื็อจิต จิตมนั
รวมหมดไง พิจารณาธรรม น่ีเหมือนกนัหมด 

ถา้เหมือนกนัหมด พิจารณาแลว้ เวลาสังโยชน์มนัขาดไง ถา้สังโยชน์มนัขาด แลว้มนัขาดท่ี
ไหนล่ะ ถา้มนัขาดข้ึนมา ถา้จิตใจมนัรวมลง มนัรู้ไดอ้ยา่งไร น่ีอกุปปธรรม ธรรมแท้ๆ  มนัเกิดแบบ
น้ีนะ แลว้พิจารณาซ ้ าๆ เขา้ไป พิจารณาซ ้ าหมายความว่า ถา้เราพิจารณาของเราแลว้ เรารู้แลว้ เห็น
ไหม หญา้ปากคอก 

หญา้ปากคอก ใชก้็ไม่ได ้ ท  าก็ไม่เป็น แต่ถา้หญา้ปากคอก เรารู้วา่ใช ้ เราใชข้องเรา เราท า
ของเราดว้ยความช านาญของเรา น่ีมนัท าความสงบของใจมากข้ึนอีก พอจิตสงบแลว้มนัจบั จบักาย 
จบัเวทนา จบัจิต จบัธรรม เพราะเชือกเส้นหน่ึง เชือกผกูโค เราจบัท่ีเชือก เราสาวมา เราจะไปถึงตวั
โคนั้นได ้น่ีเชือกผกูววั เห็นไหม เราจบัเชือกนั้น เราสาวสู่ตวัววัได ้
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จิตมนัมี เห็นไหม กายนอก กายใน กายในกาย พิจารณากายซ ้ าๆๆ เขา้มา พิจารณากายซ ้าๆๆ 
ในขั้นของมรรคหน่ึง มนัพิจารณาซ ้ าจนสังโยชน์มนัขาด ถา้พิจารณาเขา้ไป กายนอก กายนอกก็
พิจารณาจนมนัช าระลา้ง กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์ พิจารณากายซ ้ า ถา้จบักายได ้ จิต
สงบแลว้จบักายอีก จบักาย พิจารณากายซ ้ า มนัจะไปสู่สถานะของมนั น่ีเป็นธาตุไง ดินเป็นดิน น ้า
เป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัละลายหมด ไม่มีส่ิงใดตกคา้งไวใ้หห้วัใจมนัไดเ้ห็น 

ถา้มนัปล่อยวางหมด เห็นไหม น่ีไง ส่ิงท่ีมนัปล่อยวางซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ อยา่งน้ี หมัน่คราด
หมัน่ไถ ตอ้งหมัน่คราดหมัน่ไถตลอด ดูสิ เขาท านาหนหน่ึง เขาตอ้งดูแลตน้ขา้วของเขา เขาตอ้งดู
วชัพืชของเขา เขาตอ้งดูโรคขา้ววา่มนัจะกดักินตน้ขา้วนั้นใหต้ายไหม น่ีหมัน่คราดหมัน่ไถก็หมัน่
ดูแลรักษา พิจารณาซ ้ าแลว้ซ ้าเล่าๆ เวลาดินเป็นดิน น ้าเป็นน ้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ มนัปล่อยหมด 
เวลามนัปล่อย เห็นไหม โลกน้ีราบ 

โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ถา้โสดาปัตติมรรคเป็นอยา่งหน่ึง โสดา
ปัตติมรรค เวลามนัปล่อยข้ึนมา กายเป็นกาย จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์เวลาพิจารณา เห็นไหม โลก
น้ีราบหมด โลกน้ีราบหมดเลย ไม่มีส่ิงใด น่ีกามราคะปฏิฆะอ่อนลง 

ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ ส่ิงท่ีมนัมีความสุขนะ เวลาเราทุกข ์ เราทุกขย์ากแสนเขญ็ เวลาปฏิบติั
ข้ึนไป เวลาจิตสงบก็มีความร่มเยน็เป็นสุข เวลาวิปัสสนากายมนัปล่อย มนัปล่อยพร้อมกบัส ารอก
กิเลส มนัยิง่มีความสุขมหศัจรรยม์าก เวลาทุกขน่ี์ทุกขจ์นหนา้ด าคร ่ าเครียด เวลาจิตมนัมีความสุข
ของมนันะ เวลาเดินไปไหน ตวัเบาเหมือนลอย เหมือนคนไม่ไดเ้ดิน มนัไปของมนั จิตมนัเบาของ
มนั เดินโดยธรรมชาติของมนั น่ีมนัไปของมนัเพราะอะไร เพราะคุณธรรมไง คุณธรรมท่ีเราเป็น
ชาวพุทธพบพระพุทธศาสนา น่ีไง พุทธศาสน์ ศาสน์ท่ีเป็นความจริง ศาสน์ท่ีองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เสวยวมุิตติสุขไปแลว้ 

แลว้เรามีการกระท าของเรา ถา้เวลาจิตน้ีราบหมด มนัจะมีความสุขมาก สุขมากขนาดไหน 
ถา้เรามีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยจ์ะอยูม่ากกวา่เรากา้วหน่ึงตลอด ครูบาอาจารยจ์ะดึงข้ึนไป 
เพราะว่าจะช้ีน า หรือสูงกว่า จะชกัน าใหเ้ราข้ึนตน้มะพร้าวไปเลยน่ะเราข้ึนไม่ไหว แต่ถา้ครูบา
อาจารยเ์ดินน าหนา้อยูห่นา้เรา ๑ กา้ว จะดึงเราข้ึนไปตลอดเวลา เราจะมีโอกาสท าของเราได ้

ถา้จิตมนัโลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง ถา้ท าความสงบของใจเขา้ไป ถา้ใจสงบระงบัเขา้ไปมนั
จะเป็นมหาสติ มหาปัญญา ถา้มนัเป็นมหาสติ มหาปัญญา ถา้มนัจบักายไดก้็เป็นอสุภะ ถา้มนัจบัจิต
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ไดม้นัก็เป็นกามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ ในการพิจารณาของเรามนัก็มีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม 
พนัธุกรรมของใจ ใจมีความถนดัทางไหน ถา้พิจารณาไปแลว้ พิจารณาซ ้ าพิจารณาซาก อนัน้ีมนัจะ
เป็นน ้าป่าท่ีท  าลายรุนแรงมาก 

น่ีไง ถา้เป็นธรรมะตั้งไข่มนัก็ตั้งไข่อยูน่ัน่ ตั้งไข่ลม้ ตม้ไข่กิน ลม้ลุกคลุกคลาน มนัไม่ไป
ไหนเลย แต่ถา้เป็นการภาวนาข้ึนไป มรรคหยาบ มรรคละเอียดนะ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิ
มรรค อนาคามิมรรค อรหตัตมรรค ไม่เหมือนกนั แตกต่างหลากหลาย ลึกซ้ึง ละเอียดต่างกนั คนละ
มิติ จะไม่มีเหมือนเลย ฉะนั้น เวลาผูท่ี้ปฏิบติัไปพดูออกมา ครูบาอาจารยฟั์งทีเดียวก็รู้วา่อยูข่ ั้นไหน 
จิตใจน่ี วุฒิภาวะมนัอยูต่รงไหน แลว้ควรจะท าอยา่งไรต่อไป 

ฉะนั้น เวลากามราคะมนัจะรุนแรง แลว้มนัจะฉอ้ฉล มนัฉอ้ฉลเพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีโลก
ติดกนัอยูน่ี่มนัเร่ิมตน้จากตรงน้ี ชาติตระกลูต่างๆ ก็อยูต่รงน้ีไง เราจะร้ือภพร้ือชาติ ถา้ร้ือภพร้ือชาติ 
ถา้มนัท าลายตรงน้ีไม่ได ้เห็นไหม ดูสิ เวลาเป็นสกิทาคามีตายแลว้ก็ยงัเกิดตั้งแต่เทวดาลงมา แต่ถา้
พิจารณาซ ้ าๆ พิจารณาซ ้า จบัไดน้ะ ถา้เป็นอสุภะ น่ีซ ้ า ซ ้ าอยา่งไร 

มหาสติ มหาปัญญาน่ีตอ้งลงทุนลงแรงมากนะ ค าว่า “ลงทุนลงแรงมาก” เพราะวา่มนัเป็น
มหาสติ มหาปัญญา ฉะนั้น ผูท่ี้ปฏิบติัอยูก่บัหมู่คณะ เขาจะสงบระงบัของเขา เขาจะแสวงหาเวลา
อนัสงบระงบัของเขาเพื่อจะไดห้มุนอนัน้ีไง หมุนจกัรภายใน ถา้จกัรภายในมนัหมุนของมนั มนัจะ
พิจารณาอุสภะเป็นอสุภะอยา่งไร มนัเป็นอสุภะ อสุภะเพราะมนัมีมหาสติ มหาปัญญา มหาสติ มหา
สมาธิ มนัท าใหค้วามรู้ความเห็นมนัเป็นอสุภะ อสุภะแลว้มนัเยิม้ มนัต่างๆ มนัพิจารณาอยา่งไร 

พิจารณาซ ้ าพิจารณาซากต่างๆ พอมนัปล่อยวาง มนักล็ะเอียดลึกซ้ึงเขา้ ช านาญเขา้ เร็วเขา้ 
สะดวกข้ึนขนาดไหน จิตใจ กิเลสมนักพ็ลิกแพลงนะ ถา้กิเลสมนัพลิกแพลง อา้งเหตุ อา้งผล อา้งให้
เราลม้ลุกคลุกคลาน น่ีตอ้งต่อสู้ตลอด หมัน่คราดหมัน่ไถ ถึงท่ีสุดนะ มนัครืน! ในหวัใจ มนัท าลาย
นะ พอมนัท าลายข้ึนมา ท าลายอะไร 

ในเม่ือสัญญา ปฏิฆะ กามราคะ ปฏิฆะคือขอ้มูล ส่ิงท่ีฝังใจ ความชอบ กามฉนัท ์ความพอใจ 
ความพอใจท่ีละเอียดลึกซ้ึง เห็นไหม ดูสิ กิเลสท่ีความพอใจลึกซ้ึง มนัท าของมนัอยา่งไร ถา้ท าแลว้
ท าลายซ ้าเขา้ไป มนัจะละเอียดเขา้ไป ถึงท่ีสุดมนัครืน! ในหวัใจ ครืน! ในหวัใจแลว้ยงัตอ้ง
ตรวจสอบๆ เขา้ไป อนาคามี ๕ ชั้นนะ มนัละเอียดลึกซ้ึงอีกชั้นๆ เขา้ไปนะ จนว่างหมด จนไม่มี
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อะไรเลย จบัตอ้งส่ิงใดไม่ไดเ้ลย ไม่มีอะไรส่ิงใดเลย...แต่มี มีอะไร? ก็มีตอไง มีภวาสวะ น่ีตวัภพ
แท ้

“จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส” อรหตัตมรรค ถา้อรหตัตมรรคจบั
ตรงน้ีได ้ น่ีมรรคญาณ ส่ิงท่ีเป็นญาณ ไม่ใช่ขนัธ์ ความรู้สึก ความนึกคิด จิตละเอียดขนาดไหน จะ
เป็นมหาสติ มหาปัญญา มนัก็เป็นความรู้สึก เป็นปัญญา เป็นความคิดอนัหน่ึง ความคิดท่ีละเอียด
ลึกซ้ึง แต่มนัมีมหาสติ มหาสมาธิน่ีรองรับ มนัก็ละเอียดลึกซ้ึงเขา้ไปถึงปฏิฆะ ปฏิฆะคือขอ้มูล คือ
ส่ิงท่ีฝังใจ ส่ิงท่ีฝังใจท่ีลึกซ้ึง ส่ิงท่ีเป็นจิตใตส้ านึก แต่พอมนัท าลายลา้งหมดส้ินไปแลว้ มนัไม่มีส่ิง
ใดเลย มนัเป็นพลงังานเพียวๆ พลงังานเปล่าๆ 

“จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส” แลว้พลงังาน พลงังานมนัเป็นอะไร 
“จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทห้มองไปดว้ยอุปกิเลส” แลว้จิตเดิมแทเ้ป็นอยา่งไร ภวาสวะมนัไม่
ท าร้ายใคร มนัเป็นภพเฉยๆ มนัไม่ท าร้ายใครเลย แลว้ท าไมตอ้งไปท าลายมนั ถา้ไม่ท าลายมนั 
เพราะมนัมีอยูใ่ช่ไหม ถา้มนัอยูท่ี่ไหน มารมนัก็ครอบคลุมไดใ้ช่ไหม นัน่น่ะเรือนยอด 

บา้น ๓ หลงั โทสัคคินา โมหคัคินา น่ีบา้น ๓ หลงั โลภ โกรธ หลง เรือนยอดของมาร พ่อ
ของมาร ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นพ่อของมารเป็นแม่ของมาร แลว้ปู่ ของมนัล่ะ แลว้
เจา้วฏัจกัรล่ะ ถา้มนัจบัได ้น่ีไง ถ้าเป็นอรหัตตมรรคนะ มนัจะละเอยีดลกึซ้ึง มนัเป็นมรรคญาณเข้า
ไปจบัต้อง ไม่ใช่ความทีใ่ช้ปัญญาทีจ่ะใช้แบบมหาสติ มหาปัญญา จนถงึทีสุ่ดถ้ามนัพลกิคว า่ของ
มนัได้ มันพลกิคว า่ได้ เพราะคนต้องมคีวามละเอยีดรอบคอบ ความสติปัญญาลกึซ้ึงมาก ถ้าท าส่ิงนี้
ได้ เห็นไหม 

ดูสิ จากท่ีธรรมะตั้งไข่ แลว้อาจารยท่ี์เป็นกาเหว่าเขาว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมๆ มนัเป็นธรรมะตั้ง
ไข่นะ แต่ถา้เป็นธรรมะความจริงแบบหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่ีไดท้  าข้ึนมาเป็นพยานในหวัใจของ
ท่าน จากการศึกษามาจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วาง
ธรรมและวินยัน้ีไว ้ ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่มาประพฤติ
ปฏิบติัข้ึนมา มนัเจริญมาจากไหนล่ะ? มนัเจริญมาจากหวัใจ เจริญมาจากขอ้เทจ็จริงนั้น เพราะ
ขอ้เทจ็จริงนั้นมีการกระท านั้น มนัถึงไม่เป็นกาเหว่า มนัเป็นสัตวป์ระเภทใด คือจริตนิสัยส่ิงใดก็
เป็นสัตวป์ระเภทนั้น สัตว ์สัตตะผูข้อ้ง 
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แต่ครูบาอาจารยข์องเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา มนัท าลายหมดไง ท าลายความขอ้งในหวัใจ 
ท าลายสัตตะผูข้อ้งจนพน้ไปไดท้ั้งหมด พน้เพราะว่ามนัตอ้งท าลายภวาสวะ “จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส 
จิตเดิมแทเ้ป็นผูห้มองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็นผูข้า้มพน้กิเลส” มนัจะ
ขา้มพน้อยา่งไรล่ะ มนัจะขา้มพน้อยา่งไร ถา้มนัจะท าลายอยา่งไร ถา้มนัท าลายของมนั เห็นไหม ถึง
ท่ีสุดแลว้ เพราะมนัท าลายไปแลว้ มนัจะละเอียดลึกซ้ึง มนัไปของมนั 

แลว้แต่ขณะจิต อ  านาจวาสนา อ  านาจวาสนาของคนท่ีน่ิมนวลมนัก็ไปแบบน่ิมนวล อ  านาจ
วาสนาท่ีคนสร้างมามาก ขณะท่ีมนัรุนแรง มนัก็รุนแรงเพื่อใหถึ้งท่ีส้ินสุดไง ครืน! ในหวัใจนะ 
เทวดา อินทร์ พรหมเขารับรู้ของเขาได ้ เพราะจิตเหมือนกนั จิตเห็นจิต จิตแกจิ้ต จิตรู้ถึงท่ีส้ิน
กระบวนการของมนั มนัถึงมีเหตุมีผล มีการกระท า ไม่ใช่อาจารยก์าเหว่า แลว้เท่ียวเข่ีย
ผลประโยชน์ของคนอ่ืนทิง้ 

มรรคผลมนัจะเกิดข้ึนมาจากใจนะ เขาเข่ียทิง้ ท  าลายทิง้ แลว้เราก็เช่ือเขา เราจะแกไ้ดด้ว้ยกา
ลามสูตร อยา่เช่ือใคร ใหท้  าความเป็นจริง ปฏิบติัตามความเป็นจริงใหม้นัเป็นข้ึนมาในหวัใจของ
เรา เห็นไหม ถา้มนัเป็นข้ึนมาในหวัใจของเรา จิตดวงหน่ึงใหสู่้จิตดวงหน่ึง 

ถ้ารู้จริงขึน้มาแล้วนะ รู้จริงคือรู้จริง คอืความจริงของเรา อนันีเ้ป็นสัจธรรม เป็นความจริง
ของเราทีห่ลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามวางรากฐานไว้ให้พวกเราได้ก้าวเดนิ เราเกดิมาพบ
พระพทุธศาสนา แล้วมคีรูมอีาจารย์ทีอ่ยู่ข้างหน้าเรา ๑ ก้าว ๑ ก้าว คอยดงึเราไป เราควรภูมใิจกบั
การเกดิเป็นมนุษย์ของเรา เอวงั 


