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ถาม :  กราบนมัสการหลวงพอ  ผมขอเรียนถามหลวงพอวา  จิตเปนเราใชหรือไม 
ครับ  หมายถึงเราที่เปนนาย  ก  นาย  ข  นี่แหละครับ  บางคนบอกวาจิตไมไดเปนเรา  เราที่ 
เปนนาย ก เปนแคสมมุติหนึ่งทีจ่ิตมารูเทานั้น จริงหรือไมครับ กรุณาชวยตอบดวย 

หลวงพอ :  จิตไมใชเรา จิตนี้ไมใชเรา หมายถงึวา เปนนาย ก นาย ข บางคนบอกวาจิต 
ไมใชเปนเรา เราทีเ่ปนนาย ก เปนแคสมมุติหนึ่ง มจีติมารูเทานัน้จรงิหรอืเปลาครับ 

พอความเขาใจนี่ ถาเราจะตอบนะ จิตเปนจิต จิตตองเปนจิต แตคําวาถาจิตเปนเรา 
เราเปนจิตนี่ แลวจิตเปนนาย ก นาย ข ถาเปนนาย ก นาย ข ธรรมะพระพุทธเจา  เวลาฟง 
ธรรมมนัมีหลายขั้นตอน  จิตเปนเราหรือเปลา ถาพูดถึงโดยสมมุตนิี่เปน  ๑๐๐  เปอรเซน็ต 
จิตนี้เปนนาย  ก  นาย  ข  เพราะนาย  ก  นาย  ข  เหมือนเครื่องใชไฟฟา  ถาไฟฟาไมมี 
เครื่องใชไฟฟานีจ้ะใชประโยชนไดไหม 

ถาเปนเรานี่ จิตเปนเราหรือเปลา  เปน! ถาไมเปนเราคือคนตายไง ถาไมมจีิตนะก็ 
เทากับศพ ถาเปนศพนี่ไมมีจิต  ถานั้นจิตเปนเรา จิตเปนนาย ก จิตเรากย็ังมีชีวิตอยูนี่ไง ถา 
จิตออกจากรางไป  ก็ไมเปนเรา  ถาจิตเปนเรา  จิตเปนนาย  ก  ก็ตองบงัคับจิตนาย  ก  คอืจิต 
มันไมตายไง  นาย  ก  จะเปนนาย  ก  คนเราเกิดแลวไมตายนี่จิตจะเปนเราตลอดไป  แตจิต 
เปนเรานีม่ันเปนเราช่ัวคราวใชไหม 

เวลาปฏิสนธิจิต จิตเปนเราไหม  เปน! เปนโดยสมมตุิ ฉะนั้นเวลาฟงธรรมทีว่าจิต 
ไมใชเรา  เหน็ไหมเวลาทําความสงบของใจเขาไปเหน็ไหม  ธรรมะเหน็ไหม  เวลาจิตสงบ 
แลว  จิตนี้ไมใชสัตว  ไมใชตัว  ไมใชตน  ไมใชบุคคล  ไมใชเรา  ไมใชเขา  ตอนนัน้นะจิต 
เปนจิต จิตโดยธรรมชาติของจิตเลย จิตไมใชเปนนาย ก นาย ข นายอะไรทั้งสิ้น
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เพราะนาย ก นาย ข เวลาออกมาเปนสมมุติแลว ออกมาเปนเรา เราเปนนาย ก นาย 
ข มีทะเบียนบานวาเราช่ือนาย ก นาย ก ก็คือเรา เราก็คือนาย ก เวลานาย ก ตาย  เห็นไหม 
นาย ก ก็ตองจําหนายเห็นไหม ไปจําหนายวามรณบตัร วานาย ก ตายไปแลว แลวจิตนาย 
ก ตายไปดวยหรอืเปลา นาย ก ตายไปแลวใชไหม พอนาย ก ตาย  แลวจิต นาย ก ไปไหน 
ทีนี้เขาบอกวา จิตไมใชนาย ก นาย ข นายอะไร แตมันเปนจริง  เปนจริงโดยสมมุติ เวลา 
มันเกิดเหน็ไหม 

ฉะนั้นเขาบอกวาจิตไมใชเรา  นาย  ก  นาย  ข  จิตมนัรูสมมุติ  อนันี้ที่พดูเพราะเรา 
เปนชาวพุทธนะ ธรรมะสอนไวอยางนัน้ ธรรมะสอนวา จิตนีไ้มใชเรา ถาจิตนี้เปนเรา เรา 
ตองควบคุมได 

ไอที่พูดนี่ธรรมะสอนอยางนี้  ธรรมะนี่ธรรมะของใคร  ธรรมะขององคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจา  องคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาเปนใคร  องคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจาเปน 
พระอรหันต ถาพระอรหนัตพูดอยางนีน้ี่ ได! ถาพระอรหันต มันไมใชเราหรอก ไมใชเรา 
เพราะอะไร เพราะทานเหน็จรงิ เพราะทานไดพัฒนาของทานจรงิเห็นไหม 

เวลาพระพุทธเจาไปเทศนธรรมจกัรกบัปญจวัคคีย  พอเทศนปญจวัคคียเสร็จ ทาน 
ก็เทศนอนัตตลกัขณสูตรเห็นไหม  ขันธ  ๕  เปนเราหรือไมเปนเรา  รูปเปนเราหรือไมเปน 
เรา  ไมเปนครับ  เปนสุขหรอืเปนทุกข  เปนทุกขครบั  เปนทกุขแลวยึดไวทําไม  ไปยึดไว 
ทําไม เวทนาเปนเราหรือไมเปนเรา ไมเปนๆ ไมเปนยึดไวทําไม เพราะคนเปนสอนคนไม 
เปนเห็นไหม แตเราไมรูวาเปนหรอืไมเปน 

แตทีนี้พอเราไปศึกษาธรรมะของพระพทุธเจาแลวเหน็ไหม  วาจิตนี้ไมใชเรา  สิ่ง 
ใดๆ  ไมเปนเรา  ใช!  ตามทฤษฎีมนัเปนอยางนั้น  แตตามเปนจริงเปนอยางนั้นไหม  ความ 
เปนจริงเปนอยางนั้นไหม เพราะมนัไมเปนอยางนั้น เพราะเราไมรูจริงไง ฉะนั้นทีบ่อกวา 
จิตเปนเราหรอืเปลา ที่อยากจะตอบขอนี้เพราะอะไรรูไหม เพราะวา ตอนนีเ้วลาเราปฏิบัติ 
กัน เราจะบอกวาจิตไมใชเรา ทุกขไมใชเรา สรรพสิง่ไมใชเรา อะไรก็ไมใชเรา มนัเกิดดบั 
เทานั้นเอง 

พอมนัเกิดดบัเทานัน้เอง  เราเขาใจอยางนั้นปบนี่เราก็อยูเฉย  นี่ไงมัฌชิมาปฏิปทา 
ไมใชมัฌชิมา ไมรับรูนะ มัฌชิมาปฏปิทาคือรูแจงตามเปนจรงินะ ไอนี่มัฌชิมาปฏิปทาคือ
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ความปลอยวาง  วางเฉยไง  พอวางเฉยเห็นไหม  ที่เขาบอกวา  รูเทาไมยึดก็จบ  เพราะ 
พื้นฐานความรูสึกคิดกนัอยางนี้ไง ถึงบอกจิตนี้ไมใชเรา  เราไมใชจิต นาย ก นาย ข นี้จิต 
แคมารับรูนาย ก นาย ข นี้ไมมี สรรพสิ่งนี้ไมมี 

ถาโดยธรรมะ มันเปนอยางนั้นจริงๆ ตอไปนี่เพราะวาอะไร เพราะอนาคตมนัไมมี 
เพราะอนาคตเรายอยสลายแนนอน  อนาคตไมมี  แตปจจุบนัมไีหม  มี  ถาปจจบุันไมมเีรา 
แลวทุกขทําไม  เราเปนเราอยูปจจุบนันี้เปนทําไม  มนัเปนเราไหม  เปน!  จิตเปนเรา  ถาจิต 
ไมเปนเรานะ  ไมทุกข!  จิตนี้เปนเรา  แตมันเปนโดยสมมุตเิห็นไหม  เปนโดยชั่วคราวใช 
ไหม  นี้ถาเปนเราโดยชั่วคราว  ถายอมรับความจริงอนันี้เสยี  ทั้งๆ  ที่ยอมรับความจรงิแลว 
นะ  แลวถาจะหาความจริงนั้นเปนอีกกรณีหนึง่นะ  ยอมรับความจรงิวาจิตนี้เปนเรา  มัน 
เปนจริงๆ  มนัทุกขจริงๆ  แตนั้นถาไมเปนเรานะ ทําไมเวลาเกิดเปนมนุษยนี่  พระพทุธเจา 
บอกเปนอริยทรัพยละ การเปนมนุษยเปนอริยทรัพยมาก 

ถาไมเกิดเปนมนุษยมนักเ็กิดเปนสัตวตางๆ  มันตองเกิดอยูแลวเหน็ไหม ถาเกิดอยู 
แลว  มันเกิดโดยสถานะทีว่ามนัเกิดโดยเวรกรรมของมนั  ฉะนั้นพอเกิดเปนมนุษย  นี่ 
อริยทรัพย  เพราะมีบุญกุศลมาก  มนุษยสมบัตินีเ่ปนทรัพยที่ประเสริฐมาก  แลวมนั 
ประเสริฐมาก  มนัดีมาก  แลวมนัไมใชเราตรงไหนวะ  เอา  เปนไหม  แลวพอเราไดมนุษย 
สมบัติมา มนุษยสมบัตินี่เปนของเราหรือเปลา เปน! เปนในปจจุบนันี้ 

ทีนี้คําวาปจจุบันนี้  มนุษยเกิดมาแลวเปนผลของวัฏฏะนี่  มนุษยมอีายุขัย  พอมี 
อายุขัยถามาบอกวา ถาเราไมศึกษา เราไมปฏิบัติ เราไมรูจริงขึน้มา การที่เปนมนุษยสมบัติ 
นี้ก็ทําดีไดดีทําช่ัวไดชั่ว  ถาทําดมีันกไ็ดดีของมนัไป  แตถาบอกวาจิตนี้เปนเรา  ยิ่งเรา 
กําหนด  พุทโธ พุทโธ  เราปฏิบัติเขาไป พอจิตสงบเขามา มันยิ่งเห็นความเปนเราชัดเจน 
ขึ้นไปอีก เพราะจิตเปนสมาธิใชไหม จิตนีเ้ปนเรา พอจิตเปนเรา เราเอาจิตนี้ออกทํางาน 

แตนี้พอบอกวาจิตนี้ไมเปนเรา  คนที่บอกวาจิตนี้ไมเปนเรา  คือวาปฏบิัติไมเปน 
วางั้นเลย  จิตนีเ้ปนเรา  แตมันเปนจริงตามสมมุติ  แลวเวลาครบูาอาจารยทานบอกเลย 
ดอกบัวเกิดจากโคลนตม สิง่ที่วาจิตนี้เปนเรา  มันมีอวิชชา  มันมีความทุกข  ถกูตองทั้งนัน้ 
นี่โคลนตม  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  กิเลสอาสวะนีเ่ปนโคลนตม  เปนโคลนตม 
เพราะมนัเปนความจรงิใชไหม เพราะเรามาเกิดเปนมนุษยนี้ มันมีจริงอยูไหม มันอยูจริง
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แลวพอเราเขามาอยูจรงิ  ถาเรามีปญญาขึ้นมา  ดอกบวัจะเกิดจากโคลนตม  จะเกิด 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันจะเกิดมา มันจะผุดขึ้นมาจากโคลนตมอนันี้ แตนี่เรา 
ไปปฏิเสธที่โคลนตม  เราปฏิเสธหมดเลยวา  อะไรก็ไมมี  แลวดอกบัวมันจะปลูกที่ไหน 
ดอกบัวมนัจะเกิดจากตรงไหน  ในเมือ่ไมมีโคลนตม  ไมมีภาชนะอะไรใหดอกบัวมันเกิด 
เลยนี่ ดอกบวัมนัจะเกิดที่ไหน ดอกบัวมนัเกิดจากโคลนตมนะ นีก่็เหมอืนกันจิตนี้เปนเรา 
ไหม จิตนีเ่ปนโคลนตม 

ถาจิตนี้เปนเรา เราก็บอกจิตนี้ไมใชเราหรอก ธรรมะก็ธรรมชาติไมมีสิ่งใดๆ เลย 
มันเปนธรรมชาติ มันเปนการเกิดดับ มนัไมมีสิ่งใดเปนของจรงิ 

ไมมเีปนของจรงิ แลวพระโพธิสัตวเกิดไดอยางไร พระอรหันตเกิดไดอยางไร ไอ 
นี่มนัจรงิตามสมมุติ  เราจรงิตามบัญญัติ  คือ  คําทีศ่ึกษาวาจิตนี้ไมใชเรา  นี่เปนบัญญัติ 
ทั้งนัน้ แตพอเราปฏบิัติ พอจิตมนัสงบขึ้นไปนะ นีป่ฏิบัติโดยอริยสัจ โดยสัจจะความจริง 
จากโคลนตมนี้ นี่คืออริยมรรค การเคลื่อนไปของจิต มันจะมีการกระทําของมนั 

ฉะนั้นในปจจุบันนี้ทีม่ีปญหากันอยูนีก่็เพราะเริม่ตนจากตรงนี้ไง  เริม่ตนจากไป 
ศึกษาธรรมะของพระพทุธเจาวา 

“จิตไมใชเรา  สักแตวา  สรรพสิ่งนีเ้ปนสกัแตวา  ไมมีอะไรมีอยูจรงิ  มันเปนของ 
สมมุติ มนัเปนของช่ัวคราว ไมมีความเปนจริง” 

มันเปนอยางนัน้จริงๆ  ไหม  พิสูจนไดทางวทิยาศาสตรเปนอยางนัน้จริงๆ 
แตพิสูจนทางวทิยาศาสตร วิทยาศาสตรก็คอืโลก วทิยาศาสตรเปนทฤษฎี ทฤษฎีทีม่ันเปน 
ความจรงิอยางนัน้  มันกเ็ปนความจริงอยางนัน้  มันก็เปนทฤษฎีอนัหนึ่ง  ที่มนัเปนสัจจะ 
แลวผูที่รับผลของมันละ ไอสัจจะอยางนี้ ทางโลกเหน็ไหม ดูสิทางวิชาการทาง เขาจะเอา 
มาทําเปนสนิคา  เขาเอามาทําเปนเทคโนโลยี หาเงินหาทองเพือ่ความเปนประโยชน  เพื่อ 
ความสะดวกสบายของมนุษยมหาศาลเลย  สิ่งนัน้มนัเปนความสะดวกสบาย  แตผลสุข 
และทุกขดีหรอืช่ัวนี่ มันเปนอีกกรณีหนึ่ง 

ถาอีกกรณีหนึ่ง  ถาจิตนี้มนัเปนธรรมชาติ  จิตมันเปนพุทธะ พุทธะนีม่ันธรรมชาติ 
รู  ธรรมชาติรูมันยึดมัน่ถอืมัน่ได  มนัคลายตวัของมนัได  ถามนัยึดมัน่ถอืมัน่ของมนั  มนัก็
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เปนเรื่องโลกๆ  เห็นไหม  ที่มนัยึดมั่นถอืมัน่ความรูตางๆ  ยึดมั่นถอืมัน่ของมนัมา  แตถา 
เปนสจัธรรมเห็นไหม  สิ่งที่เปนปญญา  ปญญามันไปศึกษาขึ้นมา  นี่ปญญามันจะคลายตัว 
ออก นี่ธรรมชาติที่รู ตัวจิตนี่ธรรมชาติที่รู  เวลาเกิดเปนมนุษยทีว่าจิตนีเ้ปนเราหรอืไมเปน 
เรา  เพราะเราจับตนชนปลายตรงนี้ไมถูกใชไหม  พอจับตนตรงนี้ไมถูก  เราก็ไปศึกษาก็ 
เหมือนทีว่านั่นนะ  เราไปศึกษาธรรมะพระพุทธเจาเห็นไหม ดูสิ  เหน็เสอืเหน็ชางตางๆ ก็ 
ไปเห็นเสือทีเ่ปนรูปกระดาษ  เห็นเสือเห็นกระดาษ  มันไมมีความจรงิอะไรเลย  เพราะ 
ตัวเองไมเคยเห็นจริงเลย 

แตถาพอไปเหน็จรงิ จิตนี้เปนเราไหม คําวาจิตนี้เปนเราเพราะวาอะไร เพราะจิตนี้ 
เราควบคมุสมาธินี้ไดไง  ในเมื่อจิตเปนสมาธิ  พอจิตเปนสมาธิ  เรานอมไปเห็นไหม  เรา 
ควบคมุเห็นไหม  เราบริหารสมาธิเราได  พอบริหารสมาธิเราได  สมาธิเรานี่จะออกไปใช 
ปญญา  ในกาย  ในเวทนา  ในจิต  ในธรรม  มนักก็าย  เวทนา  จิต  ธรรม  อนัเดียวกนันี่ 
แหละ แตเวลากาย เวทนา จิต ธรรม ที่เราเหน็ของเรานั้นเราเห็นโดยสัญญา สามัญสํานึก 
ไง เห็นโดยที่ไมรูจกัจิต 

คําวาจิตเปนเราหรอืเปลานี่นะ คนทําสมาธิไมเปนนีย่ังไมเห็นวาจิตของเราเลย ทุก 
คนเหน็แตความคิดของตวัเอง  เวลาสุขเวลาทุกขอารมณความรูสึกนีร่ับรูได รับรูไดแตมัน 
ไมเคยสงบปลอยวางจนเปนตัวจิตเลย เลยไมรูวาจิตเปนใครหรือจิตไมเปนใคร 

เวลาจิตสงบเหน็ไหม ไมใชสัตว  ไมใชตัว  ไมใชตน ไมใชบุคคล ไมใชเรา  ไมใช 
เขา แลวมนัเปนอะไร ไมใชสัตว ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชบุคคล ไมใชเรา ไมใชเขา แลว 
มันขีล้อยน้ําหรือ  มนัไมมีอะไรเลยหรือ  มนัทําอะไรไมไดเลยหรือ  แลวมันมาอยางไร 
มันมีอะไรเปนเหตเุปนผล  แตถาจิตมันสงบขึน้มา  ไมใชสัตว  ไมใชตัว  ไมใชตน  ไมใช 
บุคคล ไมใชเรา  ไมใชเขา แตมันเปนสมาธิ มันเปนสัมมาสมาธิ มันมีสติ มันมีความรับรู 
ของมัน  มนัเปนที่วาจิตเปนสากล  จิตเปนสมาธิ  จิตเดิมแทนี้ผองใส  อันนี้มนัผองใส  แลว 
มันเปนใครเหน็ไหม มนัถงึวาจิตเปนจิตไง ถาจิตสงบเขาไป มันจะเหน็จิตเปนจิต พอเหน็ 
จิตเปนจิต 

โยมทกุคนนี่นะ  รูจักสํานึกตวัเอง  ตัวเองมีรากฐานอยางไร  มีสมบัติ  มีพัสถาน  มี 
เวรมีกรรมในหัวใจอยางไร ทุกคนรูสกึตัวเองนะ นีค่ือตัวพืน้ฐาน  คือตัวเริม่ตน  จิตมันจะ



จิตเปนจิต ๖ 

เขาไปอยูตรงนี้  สัมมาสมาธิมันจะเขาไปอยูตรงนี ้ เขาไปถึงตวัพื้นฐานของตัวจิตที่เปน 
สากลนี่  เพราะจิตเดิมแทนี้ผองใส  แลวจิตเดมิแทนีอ้อกรู  จิตเดิมแทนี้ออกรู  แลวมนัเปน 
สักแตวาไหม 

สักแตวา สรรพสิ่งเปนสักแตวา ทุกอยางเปนสกัแตวา 

สักแตวาแลวเอง็ทุกขทําไม  แตนี่มนัไมทกุขสิ  ไมทุกขเพราะอะไร  ไมทกุข 
เพราะวาเราศึกษาธรรมะใชไหม  บอกวาสรรพสิง่เปนสักแตวา  มนัเปนความสุข  แลวก็วา 
มันเปนความสุขๆ  กนั  แลวมนัสุขจริงหรอืเปลา  เปนความสุขตอเมื่อเราอิม่หนําสําราญ 
เราพอใจนี่มนัจะเปนความสขุ ถาวันไหนมนัขาดแคลน วนัไหนมันมีอะไรกระทบใจ มัน 
จะไมมีความสุขเลย มันจะมคีวามทกุขตลอดไป 

ทีนี้เราก็รักษาใจไว  มีความสุข  มันจะสุขจริงหรือเปลา  มันไมสขุจรงิ  ไมสุขจริง 
เพราะวาอะไร  เพราะจิตมนัเปนจิต แตขณะจิตปฏิสนธิเกิดเปนมนุษย จิตปฏิสนธิเกิดเปน 
โอปปาติกะ  โอปปาติกะไปเปนเทวดา  เกิดเปนโอปปาติกะเปนพรหม  เกิดเปน 
โอปปาติกะเปนนรกอเวจี เกิดในไข ในครรภ เหน็ไหมกําเนิด ๔ จิตมันกําเนิดตอไป แตที 
นี้เวลาจิตที่เกิดเปนนาย ก เปนนาย ก จริงไหม เปนนาย ก จริง ๆ 

ถาม :  จิตเปนเราใชหรือไมใช หมายความวาเปนนาย ก นาย ข หรือครับ บางคน 
วาจิตไมใชเรา 

หลวงพอ :  ใช!  ถาจิตไมใชเรา มันไมมีสติ มันไมมปีญญา จิตเปนเรา!! พอจิตเปนเรา 
นี่เราควบคุมจิตไดแลวจิตออกคนควา  แลวจิตถึงคายตัวกิเลสออกไป  ถาจิตไมเปนเรา 
ไมมกีารควบคุม ไมมีการรักษา จิตจะทําอะไรไมไดเลย 

เริ่มตนก็วาจิตไมใชเรา  สรรพสิง่ไมใชเรา  อะไรก็ไมใชเราเลย  พอไมใชเราเลยไม 
ตองทําอะไรเลย นี่ไง มันเปนธรรมอยูแลว เปนไปไมได! 

ที่วามันเปนธรรมอยูแลว เขาบอกกเิลสมีเพราะยึดนะ ไมใชกิเลสไมมี แลวเวลาทํา 
สัมมาสมาธิกิเลสมีไหม มันยึดหรือเปลา ไมใชสัตว ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชบุคคล ไมใช 
เรา ไมใชเขา ไมไดยึดอะไรเลย แลวฆากิเลสหรือยงั ฆากิเลสหรือยัง ยังเลย พอมันไมฆา 
กิเลส  นี่ไงจิตเปนจิต  จิตเห็นอาการของจิต  เพราะจิตมันเปนจิตแลว  จิตมนัถงึออกหา



จิตเปนจิต๗ 

อาการของมัน  จิตมันถึงทํางานของมัน  มนัถงึเปนโลกุตตรธรรมไง  นีป่ญญาของ 
พระพุทธเจาเกิดตรงนี้ พระพทุธเจาบอกวา ปญญาในพุทธศาสนาเกิดที่จิต จิตออกรูในสติ 
ปฏฐาน ๔ 

แตนี่เขาบอกวา  ผูที่ทําสมถะ  เห็นไหมพระปากรรมฐานนี่ทําสมถะ พวกสมถะจะ 
ไมมีปญญา  ไมมีปญญาอะไรเลยเพราะเปนสมถะ  แลวอารมณนะมันจางคลายไมได  ทํา 
สมถะออกมาก็โกรธเหมอืนเดิมนี่แหละ แตถากําหนดใชปญญาเลย วิปสสนาอยางสตปิฏ 
ฐาน ๔ ของเขานี่แหม มันจะควบคุมอารมณได 

ไมใช!  มันเปนปญญาอบรมสมาธิ  ถามันเปนสิ่งทีถ่กูนะ  แตถามันเปนความเห็น 
ผิดมันจะบอกเปนวิปสสนา 

นั่นนะ มิจฉา มิจฉาเพราะอะไร เพราะมนัไมไดฆากเิลส พอไมไดฆากิเลสแลวมัน 
จะวางอารมณไดอยางไร 

มันไมใชวางอารมณได  มันหลบอารมณ 

ในเมือ่เราจะเพกิเฉยสิง่ใดใชไหม  ในชีวิตประจําวัน รูหนอ เขาใจหนอ  ถาเขาใจ 
หนอ มนัควบคุมความคิดเอาไวอยูกบัอารมณหนึ่ง อารมณที่บอกวาสรรพสิ่งนี้มนัไมมีสิ่ง 
ใด อยาหลงไปรับรูมัน มนักเ็ลยมึนชา 

แตถามันมีสมาธิเขามากอน ถาเราทําสมถะทีว่า มันไมมีอารมณ อะไรกระทบแลว 
จะรุนแรงมาก  ดูสิดูพวกทําสมถะ พวกวิปสสนา พวกทําสมถะพวกวัดปาอารมณกระทบ 
จะรุนแรงมาก รนุแรงนั้นรุนแรงเพราะอะไร รุนแรงเพราะวามันเปนความจริงไง 

ดูความเร็วสิ  รถทีอ่อกไป  รถวิ่งประมาณ  ๕๐  ไมลตอช่ัวโมง  ๕๐  กิโลเมตรตอ 
ช่ัวโมง  ชนคนก็ประมาณหนึง่  รถวิง่  ๑๐๐  กิโลเมตรตอช่ัวโมงชนคน  ก็เปนความรุนแรง 
อันหนึง่  รถวิ่ง  ๑๕๐  กิโลเมตรชนคนก็เปนอีกอันหนึง่ใชไหม  จิตมันเคลือ่นทีเ่รว็ 
ความเร็วของจิตไมมีกําหนดเวลาอยูแลว  แลวเรากําหนดเวลาของจิตใหมนัเฉื่อยชาเห็น 
ไหม  จิตนี้ใหมนัเคลื่อนไปโดยสติปญญาควบคมุมนัเห็นไหม  หนอๆ  นะ  มันก็รถวิ่งสกั 
๑๐–๒๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมง มันชนอะไรก็ไมมีแรงปะทะหรอก



จิตเปนจิต๘ 

แตถาสิ่งที่มันเคลือ่นที่เรว็ที่สุด  แลวกําหนดใหเรว็ที่สุด  รถนีม่ันวิ่ง  ๓๐๐ 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง  เวลามนัปะทะสิ่งใดมันกม็ีอารมณรุนแรงเปนธรรมดา  จิตที่มนัสงบ 
ได เรารักษาจิตใหมนัสงบเขามาไดนี่มนัมีพืน้ฐานของมนั กําลังของมันมีเหน็ไหม ฉะนั้น 
สิ่งที่มนัมีพลังแลว อะไรกระทบมนั มนัก็มปีฏิกิรยิาเปนธรรมดา  เปนเรือ่งธรรมดา รถวิง่ 
๓๐๐-๔๐๐  ช่ัวโมงอะไรเขามากระแทก  มันกระเดน็ไปอยูแลว  ทนีี้พอมันกระเด็นขนาด 
ไหน นี่มนัเปนเรื่องธรรมดา เรือ่งของความจริง 

แตคนไมรูความจริงของมันเห็นไหม บอกวาไอพวกสมถะนีรุ่นแรงมาก โอย 
บังคับอารมณไมได โอย รูหนอๆ นี่มนัควบคุมไดหมดเลย 

ก็รถมึงไมไดวิง่ รถแมงจอดอยูกับที่ มนัไมขยับเลย อะไรไปชนรถมนั รถมนัถอย 
หลังเลยนะ  รถแมงโดนอะไรกระแทกมนัตองเอาหนุนลอไวนะ  เดี๋ยวแมงโดนกระแทก 
ถอยไป โอย นีค่วบคมุอารมณได 

ไอพวกพุทโธนีค่วบคมุอารมณไมได พอกระทบแลวแรงมากเลย เราก็เคยทํามา 
พุทโธ นี่อูหู เวลากระทบแลวมันจะรนุแรง เดีย๋วนี้มาใชวิปสสนานะ โอ มนัระงับอารมณ 
ไดหมดเลย

เพราะไปคิดวาสักแตวาไง  คิดวาเปนธรรมะ  แตนี่เปนสามัญสํานึก  สามัญสํานึก 
ของมนุษยไง  แตสามัญสํานึกของมนุษยนะมนัเรื่องโลก  พระพทุธเจาบอกสามัญสํานึก 
มันแกกเิลสไมได เพราะกิเลสมนัอยูอีกมิติหนึ่ง มิติทีม่ันลกึกวานี้โดยธรรมชาติ 

ฉะนั้นจิตนี้เปนเราไหม  เปนแนนอน!!!  จิตนี้เปนเรา  เปนเราจะบริหารตั้งแตเรา 
เกิดจนเราตายได 

ฉะนั้นพอเราไมเคยทําสัมมาสมาธิ  เราจะไมเคยเหน็จิตเลย  เราจะบอกวาคนที่รูจัก 
จิต วาจิตเปนเรานี่แทบจะไมมเีลย แมแตฤๅษีชีไพรพวกถอืศีล ๘ นี่  เวลาจิตเขาสงบ เขาก็ 
ไมรูวาสงบนะ เพราะไมเปนสัมมาไง มันสงบแลวเปนมจิฉา พอมิจฉานีม่ันก็รูไปอีกอยาง 
หนึ่ง  แตถาเปนสมัมา  คําวาสัมมาเหมือนพวกเรานี้  เปนคนทํามาหากิน  เปนคนมีศีลมี 
ธรรม เราจะรูตัวเองตลอดเวลา



จิตเปนจิต ๙ 

เราจะรูสามัญสํานกึวา  เราทําถูกหรือวาทําผิด  เราทาํไปนี้ทําใหกระทบกระเทอืน 
หัวใจคนอื่นไหม  เราทําไปแลวคนอืน่จะไดประโยชนกับเราไหม  เราทํานี่เรารูสามัญ 
สํานึกตลอดเวลา นี้คือสมัมาสมาธิ นี้คือตัวจิต ถาใครเขาไปสูตัวจิต มนัจะรูอารมณวาเรา 
คิดถูก คิดผิดคิดตางๆ แตนี้ไมเปนอยางนั้นเลย ตัวเองไมรูจักตวัเองเลยเหน็ไหม ความคิด 
นี่มาจากไหนก็ไมรู  เวลาโกรธขึ้นมา  ความคิดมันเผาไหม  เราก็โดนความคิดนีม่ันทําลาย 
ตัวเองตลอดเวลา 

เหมือนกับเราไมรูจกัตัวเองเลย จะทําอะไรโดยที่ไมมีสติอะไรเลยนะ ทําใหคนอืน่ 
เจ็บช้ําน้ําใจ  โดยทีไ่มรูเขาเจบ็ช้ําน้ําใจเลย  ทําอะไรโดยที่ไมไดคิดเลยเหน็ไหม  อันนี้เปน 
อันหนึง่  เพราะมันไมรูจักตัวมันเอง  นี่ไง  กม็ันไมรูจักจิตไง  แลวไมรูจักจิตเพราะอะไร 
ไมรูจกัจิตเพราะจิตมันอยูทีอ่ารมณ  จิตมันอยูที่ความคิด  อยูที่สามัญสํานึก  มนัก็ 
สะเปะสะปะกระแทกเขาไปตลอดละ 

แตถากลับมาที่จิต  เพราะมันเห็นตวัจิตกบัอารมณมนัคนละคนกัน  สามัญสํานึก 
ของมนุษย  เราอยูในสงัคม  เราไมใชสังคม  ถาเราออกไปทําอะไรใหสังคมเจ็บช้ําน้ําใจ 
เราทําใหเขาเสียหาย ความคิดนะมันสงัคม จิตคือตัวจิต แลวมนัอยูที่ความคิดกัน มันไมถงึ 
ตัวจิต  เขาถงึบอกจิตไมใชเรา  จิตไมใชเรา  เพราะเขาไมรูจกัจิตเปนอะไร คนทีป่ฏิบัตินีถ่า 
ทําพุทโธไมเปน  ทําใหจิตสงบยงัไมเปน  เขาจะไมรูจักวาจิตมันคืออะไร  ถึงบอกวาจิตนี้ 
ไมใชเรา คําวาไมใชเราเพราะเขาไมรูจัก ทั้งๆ ทีม่ันปฏิสนธิมันเกิดมา มันนั่งอยูหัวตอเนีย่ 
ไอคนนั่งอยูนี่ มันมีจิตอยูกลางอก มนัยังไมรูจักจิตของมนัเองเลย 

แลวมนัยังไปสอนธรรมะนะ!  ไปสอนธรรมะ  สอนไปทั่ววาจิตนี้ไมใชเรา  สรรพ 
สิ่งนี้ไมใชเรา  ใช!  ใชแนนอน!  แตพอใชแลวนะมนัก็เปนอาตมันไง  ถาใชแลวนะ  กิเลส 
มันแลบไมไดนะ  เพราะมนัเปนกเิลสของมันเอง  จติเปนเรา  มันอยูกับเรา  มันแยกไมได 
มันกเ็ลยธรรมะเกิดไมได  เขาไมกลาพูดตรงนี้ไง  ไมกลา  ถาจิตเปนเราเนี่ย  พอจิตเปนเรา 
แลว  จิตตองอยูกับเรา  เราตองควบคุมจิตไดเหน็ไหม  บอกวารางกายนี้ไมใชเรา  ถาใชเรา 
เราตองควบคมุไดสิ  ตองสั่งไดอยาใหเจ็บไขไดปวย  อันนี้เปนธรรมของผูที่บรรลุธรรม 
แลว  แตนี่มนัเจบ็ไขไดปวย  เราทุกคนก็ไมอยากเจ็บไขไดปวย  มันก็เจบ็ของมนัธรรมชาติ 
ของมัน ทําไงละ



จิตเปนจิต ๑๐ 

ไอจิตกเ็หมอืนกนั  ถาจิตมนัไมใชเรา  เพราะอะไร  เพราะเราไมรูไมเห็นนะ  แตถา 
เรารูเราเห็นนะ  จิตเปนเรา  เพราะเวลาธรรมขององคสมเดจ็สัมมาสัมพุทธเจานะ 
องคสมเด็จสมัมาสัมพุทธเจาเวลาบุพเพนวุาสานุสตญิาณ  ทานยอนอดีตชาติไปตลอดเหน็ 
ไหม  ทานบอกวา  ทานเคยเปน  คําวาเคยเปนคือวา  ตอนนีจ้ิตเปนเราหมายถึงวาปจจุบันนี้ 
เปนพระพุทธเจา พระพุทธเจานี่มีปฏิสนธิจิต 

เพราะจิตขององคสมเด็จสมัมาสมัพุทธเจา  ในปจจบุันนีเ้ปนองคสมเดจ็สัมมาสัม 
พุทธเจา  แตทานเคยเปนหมายถงึวา  จิตนี้มนัเคยเกิดไง  มนัเคยเกิดเปนพระเวสสันดร  มนั 
เคยเกิดเห็นไหม  มนัเคยเกิดนี่มนัเปนอดีต  ถาเปนอดีตนะ  มันจะเคลื่อนมาเปน 
พระพุทธเจาไมได  มนัตองยึดมั่น  มนัตองอยูในสถานะนัน้  แตเพราะกาลเวลาอยางนัน้ 
ทานไดสละอันนั้นแลว  คือทานตายจากพระเวสสนัดร  ทานก็มาเกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ 
แลวก็มาเกิดเปนพระพุทธเจา 

เห็นไหม นี่จิตเปนเราไหม จิตตัวนี้มนัเปนหนึง่เดียวตลอดเหน็ไหม มันมาเกิดเปน 
สถานะไหน  มนักอ็ยูในสถานะนั้น  ฉะนัน้ปจจุบนันี้ถาเราเปนมนุษย  เราเปนเรา  นาย  ก 
จิตมันยังอยูกับเรานี่  มนัเปนเราไหม  มนัจะไมเปนเราไดอยางไร  เพราะเรานั่งหายใจอยูนี่ 
มันเปนเรา  เพราะคําวาเปนเรานี่มนัเปนสมมุติ  แตถาเราปฏิบัติไปแลว  ถามนัเปนความ 
จริงขึน้มา มนัจะไมเปนเรา มันเปนสกัแตวาเพราะวามันเปนสมัมาสมาธิ 

แตเวลาวิปสสนาไปแลว  พระโสดาบันนี้เปนอยางไร  พระสกทิาคา  พระอนาคา 
พระอรหันตนีเ้ปนอยางไร  ถาพระโสดาบันตวัจิตมันไมรูจกัเปนพระโสดาบัน  พระ 
โสดาบันจะเปนพระโสดาบันขึน้มาไดไหม พระโสดาบันนี่มนัเปนขึน้มาทีจ่ิต เพราะจิตนี่ 
อริยภมูิเห็นไหม  อริยภูมิ  จิตปฏิสนธินีม่ันเกิดเปนภมูิ  ภูมิของอะไร  แลวถาจิตนี่มนัเปน 
ปุถุชนใชไหม  เปนสาวกภมูิ ถามนัเกิดอริยภมูิขึน้มา มันเปนโสดาบนั มันเปนที่ไหน มัน 
ก็ตองเปนที่จิต มันเปนที่จิตเพราะอะไร มันเปนเพราะจิตมันสงบแลว จิตมันเปนรากฐาน 
ของมัน แลวจิตมันออกวิปสสนา มันแกไขตวัมนัเอง จนตัวมนัเองเปนอริยภมูิเปนช้ันเปน 
ตอนเขามานี่ เปนจิตไหม จิตเปนอะไร 

แตตอนปจจุบันนี้จิตเปนเราอยูนี่  จิตเปนเรานีม่ันเคลื่อนออกมาเปนสามัญสํานึก 
เปนความรบัรู  เพราะมนัเกิดมาในสถานะของเวรกรรม  มนัถึงเปนเราโดยที่  พอถามวา



จิตเปนจิต ๑๑ 

เปนเราโดยทีเ่ราไมรูตัวกันนะ  มันเปนเราโดยที่เราไมเห็นความเปนจริง  มนัเปนเราที่เรา 
มืดบอด  แตพอมืดบอดไปศึกษาธรรมพระพุทธเจามาใชไหม  กายนี้ก็ไมใชเรา  สมมุติ 
ทั้งนัน้  จิตนี้กไ็มใชเรา  อะไรก็ไมใชเรา  ไมใชเรามนัก็ขี้ลอยน้ําไง!  จนกลายเปนขี้ลอยน้ํา 
ไปเลยนะ ไมมีอะไรเปนของของตวัเองเลย 

แตถาเราปฏิบัติขึ้นมาแลวนะ  จิตเปนเรา!  แลวถาจิตวิปสสนาไปแลว  จิตเปน 
โสดาบันก็จิตเปนโสดาบัน  โสดาบันคอืโสดาบัน  สกิทา  อนาคา  เปนสกิคา  อนาคา 
เหมือนกนัหมด  แลวเวลามันไปถึงที่สุดแลวนะ  มนัจะเหมือนกนั  ฉะนั้นวาจิตเปนเรา 
แนนอน จิตเปนเรา ทุกอยางเปนเราหมด ถาคําวาเปนเรานีเ่ปนเราโดยกรรม พอหมดวาระ 
ของกรรม มันกเ็ปลีย่นไปเปนสถานะของเวรของกรรมตลอดไป 

ฉะนั้นโดยสามัญสํานึก  จิตมันเปนจิต  เพราะจิตมนัเปนจิตแลว  เพียงแตจิตมนัไป 
เกิดในสถานะไหนเทานัน้เอง  ถาปฏบิัติไปตามความจรงิ  มันจะเหน็ตามความจรงิอนันัน้ 
ถาความจริงนะ ตองเปนเราไปกอน เพราะไปปฏิเสธกอน  เหตุทีม่ันเกิด เพราะปฏิเสธกนั 
กอนวา อะไรกไ็มใชเรา พระพุทธเจาสอนแลว ธรรมะสอนวาก็ไมใชเรา อะไรก็ไมใชเรา 
ก็เลยไมมีอะไรเปนหลกัเปนเกณฑเลย  ตองเปนเราไปกอน 

อันนี้ตอนนี้ยอนกลับมาปญหาที่  ๔๘  แลวมันมีชมมาเยอะ  หลวงพอดอียางโนน 
ดีอยางนีน้ี่ไมตอบ  ชมมานี่เยอะมาก  ยกตูดจนจรดฟานี่ไมพูดถึงเลย  ทนีี้ตอบแตปญหาที่ 
เขาถามเปนประเดน็ขึ้นมา มันถึงขามมาจาก  ๔๖ เปน ๔๘ ความจริงในดวงใจ ฟงนะ อัน 
นี้ปฏิบัติขึน้มาเปนสมาธิแลวไมรูวาเปนสมาธิ 

ถาม :  กราบนมัสการหลวงพอเจาคะ  ลกูไดฟงเทศนหลวงพอทางเน็ตเมือ่เดือน 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ นีเ้องเจาคะ ฟงทั้งวันทั้งคนื ลางจานก็ฟง กวาดถูบานกฟ็ง นอนก็ฟง 
หลับ ตื่นก็ยงัไดยนิเสียงหลวงพอเจาคะ (mp3) เปนเชนนี้ประมาณ ๒ อาทิตย 

ธรรมะออกจากใจของหลวงพอ  หลวงพอเมตตาสุดประมาณ  แมหลวงพอพูดซ้ํา 
แลวซ้ําอีก  ลูกก็ชอบฟงเจาคะ  ยิ่งตอนที่หลวงพอใหกําลังใจนะเจาคะ  สุดยอด  (สําหรับ 
ลูก) รูสึกมีพลังผลักดนั ฉุด กระชากใจ ใหกระโจนกาํหนดพุทโธ เดี๋ยวนั้น 

ครั้งแรกที่ลูกฟงเสียงเทศน  (รูสึก)  ระบบหายใจผิดปกติ  จะหายใจไมออกกไ็มใช 
จะอึดอัดก็ไมเชิง รูแตภายในใจ "ไดใจ! สะใจ! ใชเลย!  เปนอยางนีน้ี่เอง!"
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ธรรมะจากหลวงพอ หลายคํา หลายประโยค กระทบ กระแทก กระเทือนใจ ลูก 
สุดๆ  ตอนนี้ลูกมีสโลแกนของหลวงพอไวเตือนใจตนเอง  คือ  "มันเปนความจริงของใจ 
ดวงนัน้" 

ลูกซาบซึ้ง เขาใจ แต..ยังไปไมถึง เจาคะ   ลกูเช่ือแลวเจาคะ "พระสงฆเปนเครื่อง 
กําจัดทุกข และทรงไวซึ่งประโยชนแกลูก" 

ประโยชนที่ไดรบัจากหลวงพอครัง้นี้ จะพฒันาจิตของลูก หากลูกเปนบวับานรับ 
แสงอรุณไดไมทนัชาตินี้ ลูกก็จะตองเปนบัวพนน้ําใหได ลูกสัญญาเจาคะ 

ลูกขอโอกาสกราบเรยีนถาม  เปนไปไดหรือไม  สําหรับผูปฏิบัติเกดิสมาธิไป 
ตามลําดับขั้น แตออกจากสมาธิแลว บรรยาย ถายทอด  เปนคําพูดไมเปน หากพูดอธิบาย 
ออกมาไมได  ก็เทากับยังไมเกิดปญญา  หรือแมเพยีงจะรู ก็ยงัไมใชกระนั้นหรอืเจาคะ 

หลวงพอ :  เวลาเปนสมาธิเขาไป นี่คือเขาปฏบิัติมาเรื่อยๆ เหน็ไหม พอจิตมนัเปนเขา 
ไปนี่  มนัปลอยวางเพราะมันกระแทกใจมนัปลอยวางมา  การปลอยวางมา  ความรับรูอนั 
นั้นเปนความจริงอันหนึ่ง  เหมือนเรารับรูสิง่ใด  จิตที่มันเปนนี่รบัรู  มันละเอยีด  มัน 
ละเอยีดหมายถงึวา  มนัเหมือนกับเราไปเหน็สิ่งใดทีม่ันซาบซึ้งใจมาก  แลวเราจะอธิบาย 
ออกมาเห็นไหม 

ประเดน็นี้ มนัก็เหมือนกับทีใ่นตําราบอกวา พระพุทธเจาสอนได พระปจเจกพุทธ 
เจาสอนไมได  ทนีี้เวลาคนแบบวาไอพวกฉอฉลเหน็ไหมก็บอกวา  เรานีเ่ปนพระปจเจก 
พุทธเจา  กูรูจริงนะ  แตกูสอนไมได  ความจริงนีค้นรูอะไรก็สอนไดทัง้นัน้นะ  แตสอนได 
มากไดนอยใชไหม แตนั้นทีว่าคําถายทอดไง คําถายทอดนะพระพทุธเจาบัญญัติเปนตํารา 
เปนบาลี พระพุทธเจาบัญญัติมา พวกธาตุ ๔ ขันธ ๕ พวกมรรค ๘ พวกกรรม พวกเวทนา 
ตางๆ นี่คือบัญญัติ พระพทุธเจาเขียนเปนตํารามา นี่ไงพระพทุธเจาสอนโดยทางตําราไง 

แตพระปจเจกพทุธเจาก็สอนได  แตสอนดวยความรูของตัวเห็นไหม  จะ 
เปรียบเทียบกับอะไรละ  อยางเวทนานี่  ความรูสึกเอ็งนะทุกขไหม  เอ็งเจ็บไหม  นั่นก็ 
เวทนา นี่พระปจเจกพุทธเจาสอนอยางนัน้ นี่เราจะเทียบใหเหน็วา  แมแตพระปจเจกพุทธ 
เจากับพระพุทธเจาเวลาถายทอด  ยังถายทอดแตกตางกันเลย  ฉะนัน้เวลายอนกลับมาทีว่า 
เวลาจิตถาเปนสมาธิ  เวลาจิตเราสงบแลว  คําพูดคาํอธิบายที่ออกมา  ในเมือ่พูดออกมา 
ไมไดเลย มนัไมเกิดปญญาหรือ
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ไอคําวาเกิดปญญานี่  หลวงตาใชคําวาอยางนีน้ะ  คําวาขั้นของสมาธินี่  เราตองทํา 
จิตสงบเขามา มันมีสมบรูณของมนัได แลวถามันมากกวานัน้ไป มนักล็นไป เพราะสมาธิ 
คือสมาธิไง  แตขั้นของปญญาหลวงตาบอกวา  ไมมีขอบขาย  ไมมีขอบเขต  คําวาไมมี 
ขอบเขต ปญญาของคน จินตนาการของคน ความเห็นของคน  โอโฮ มันหลากหลายมาก 
ทีนี้ความหลากหลายมากแลว มนักอ็ยูที่เหน็ไหม 

ดูสิพระอรหันตในสมัยพุทธกาล  มีเยอะแยะไปหมดเลย  ทําไมองคสมเดจ็ 
สัมมาสัมพทุธเจาตั้งพระสารีบุตรเปนเอตทคัคะทางปญญาละ  เห็นไหมทําไมปญญาไม 
เทากันละ  พระอรหนัตเหมือนกันหมด  ถาพระอรหนัตเหมอืนกันหมดนะ  พระสารีบุตร 
เปนเอตทัคคะ  เลิศทางปญญา  แลวพระอรหนัตทุกองคเลิศทางปญญาไหม  เอา  ก็ตองมี 
ปญญาเทากันสิ  ทําไมพระสารีบุตรเปนเลิศทางปญญาละ  ทําไมพระองคอื่นเปนเลิศทาง 
อื่นละ 

อันนีก้็เหมือนกัน  ปญญาของคน  ขอบเขตของคนมนัไมเทากัน  ขอบเขตของคน 
คนหนา  คนหยาบ  มันโดนขูดขนาดไหนมันก็ยังไมรูสึก  แตถาคนบางนะ  พอเริม่เตอืน 
เริ่มสะกิด รูสึกแลว นี่กเ็หมอืนกัน  ถาเราเปนคนหนานี่ โอย ปญญานี่มันคิดแลวคิดอกี ซ้ํา 
แลวซ้ําอีกนะ  มันไมสะกิดใจ  ฉะนัน้เราตองใชปญญามากมากกวาเขา  ตองใชความเห็น 
มากกวาคนอื่น แตถาคนบางคนเหน็ไหม เวลามนัใชปญญาขึ้นมา มันใชรอบ สองรอบ นี่ 
มันเขาใจแลว มนัเหน็ชอบแลว มันเปนความจริงไดแลว 

ฉะนั้นขั้นของปญญานี้มนัไมมีขอบเขต  ฉะนั้นสิง่ทีว่า  ถามันพูดออกมา  บรรยาย 
ถายทอดออกมาเปนคําพูดไมได  เปนคําพูดไมไดหมายถึงวา  คําวาสมาธิ  มันมีความรูสกึ 
มากกวา  มากกวาสิ่งทีเ่ราจะพยายามสมมุติออกมา  ที่เขาพยายามสมมุติออกมา  โดยเปน 
ภาษาสากลที่เปนกลาง เขาบอกวาง เปนกลาง เปนความวาง 

ทีนี้พอความวาง  มันกเ็หมอืนเถรสองบาตรแลว  เห็นไหมเถรสองบาตร  เห็น 
อาจารยสองบาตร  สองบาตรเพราะอะไร  สองบาตรเพราะดูวาบาตรนี้มนัมีรอยรั่วไหม  มี 
อะไรไหม  จะซอมมันใชไหม  ไอเราเหน็เขาสองบาตร  เราก็สองดวย  มันความหมาย 
แตกตางกันแลว  เถรสองบาตร  เขาสองบาตรเพราะไปหาความชํารุดของบาตรนัน้  แตเรา 
เห็นอาจารยสองเราก็สองตาม  กเ็หมอืนเราก็บอกวา  ความวาง  ไง  ครูบาอาจารยนะคําวา



จิตเปนจิต ๑๔ 

ความวางหมายความถึงวา  บรรยากาศที่วาง  อาศัยสิ่งนี้เปนตัวตัง้  เปนประเดน็  เปนที่ช้ีถึง 
ผลอันนั้น 

อันนีไ้อความวางอยางนั้นปบ เราก็จนิตนาการของเราวางไดเหมือนกัน  เพราะมนั 
มีประเด็นขึน้มาแลว  คือความวาง  ทีนีม้ันความวางของใครละ  ถาความวางของความเปน 
จริงทีม่ันพูดออกมาไมได  เพราะมนัมีความวางดวย  เพราะจิตมันเปนอยางนัน้จริงๆ  ดวย 
แลวพยายามจะพูดถงึความวางนี่  เอง็วา  วาง  พอบอกความวางปบนะ  ความวางคอื 
บรรยากาศที่วาง กบัความรูสึกทีว่าง เฮย มันละเอียดกวาเวย แลวกจูะพูดอยางไรเห็นไหม 
คําวาพูดออกมาไมได มันเปนอยางนีไ้ง 

เราจินตนาการถึงความวางไดไหม  แลวความรูสึกของเรานี่  มันเปนความรูสึกนี่ 
มันไมใชบรรยากาศที่วาง มนัมอีารมณอกีอารมณหนึ่ง แตเราจะบอกวา มันเหมอืนอยางนี้ 
มันเหมือนกับความวาง ทีนี้พอบอกความวางปบ ความวางของใคร อนันัน้บอกพอทําเปน 
ความวาง  ความวาง  เพราะเราจบัประเด็นอันนี้ไง  เราถึงบอกวาโองกกู็วางนะมงึ  โองกนูี่ 
ใชน้ําหมดมันก็วางอยูนัน่นะ โองกูมนัไมรูอะไรมนัก็วางนะ 

ทีนี้คําวาความวางมนัก็สมมุตวิาจิตวาง  แตคนทีเ่ขาไปสัมผัสความวางอันนัน้นะ 
มันมีอารมณความรูสึกอกีอนัหนึ่ง แตเราใชคําวา วาง นี้เปนสมมุติกัน 

ฉะนั้นบอกวา จะพูดออกมาไมไดหรือ ถามันถายทอดออกมานี่ มนัก็ไมใชใชไหม 
คําวาถายทอด ถายทอดเหน็ไหม ธมมฺสากจฺฉา เอตมมฺํ คลมุตฺตมํ  ผูที่ปฏิบัติแลวมนัวางได 
ความจรงิพูดออกมาเห็นไหม  เราฟงเทศนหลวงตาบอย  เวลาคนไปถามปญหาบอกวามัน 
เปนอยางนัน้ เปนอยางนัน้ “ไมตองพูด เรารูแลว” หลวงตาทานพูดคํานี้ประจํานะ ไมตอง 
พูดเรารูแลว  เพราะคําพูดจะใหเหมือนอยางที่เปนนะ  มันไมมี  มันหาไมได  แตคนที่ 
เปนนะ เขารูอยูแลว ฉะนั้นคําพูดนี่เขาเพือ่จะสือ่ในความรูสึกอันนั้นออกมาใหรับรูกัน 

ฉะนั้นถาเอ็งพูดถึงความรูสกึอนันัน้ เอ็งพูดออกมานีเ่ขาจับประเดน็ไดแลว เอง็พูด 
ถูก  ถาเอง็พูดถูกแลว  ไอคนถามปญหานะ  ก็พยายามจะอธิบายใหไดไง  จะพูดอยางนัน้ 
หลวงตาจะบอกวา”ไมตองพูด ไมตองพูด  เรารูแลว ไมตองพูด” ที่วามันเหนือโลก เหนอื 
โลก  มันเหนืออยางนี้ไง  ฉะนั้นก็ยอนกลับมานี่วา  ความจรงิของใจดวงนั้น  เพราะใจดวง 
นั้นมันเปนอยางนัน้ พอเปนอยางนั้น มนัพูดออกมาไมได



จิตเปนจิต ๑๕ 

ถาพูดออกมาไมไดนี้ใหปฏบิัติไป  สิ่งทีป่ฏิบัตินีถู่กตอง  คําวาถูกตองแลว  แลวสิ่ง 
ที่อธิบายได  หรืออธิบายไมได  มันก็เปนความเหน็ของเราใชไหม มันไมจําเปนจะตองให 
ใครเห็นไปกับเรา  ถามนัเปนความจรงินะ  แตถามนัเปนความจอมปลอม  เขาจะพยายาม 
อธิบายใหความรูสกึ  มีคนมาพูดมากวาพระกรรมฐานเราไมคอยเขียนตํารากนั  เพราะวา 
ไมคอยเขียนตํารากัน จงึทําใหความรูที่เปนการประพฤติปฏิบัติทีค่นความามันหายไป 

แตถาเปนครบูาอาจารยเหน็ไหม  การเขียนตํารา  หลวงตาเขยีนประวัติหลวงปูมัน่ 
ทานบอก  “ไมรูเขียนไมได  ไมรูเขียนไมได”  พอเขยีนออกมาแลว  คนอานแลวจะเช่ือไม 
เช่ือ  นัน่เปนอีกประเด็นหนึ่งนะ  แตถาเปนตําราธรรมะของโลก  ของโลกคือของทาง 
วิทยาศาสตร  เขาตองเขียนออกมาใหเปนภาษาสละสลวย ใหเปนภาษาที่เขาใจได  คําวา 
เขาใจได คนทีเ่ขาใจได คนที่มาอานธรรมะคือใคร กค็ือโลก คือมนุษย 

แตธรรมะของครูบาอาจารยของเรานีม้ันเหนอืโลก  เหนือความสัมผัส  เพราะใจ 
นั้นสมัผัสมาแลว มันเหนอืโลกไง สิ่งทีเ่หนอืโลก เอามาเสนอกบัโลก โลกเลยเขาใจไมได 
พอเขาใจไมไดเห็นไหม เวลาเขยีนตํารา หลวงตาทานพูดถึงวาหลวงปูมั่น  เวลาทานเทศน 
ทานบอกวา  เทศนนะ  ผูฟงนี่เขาใจไมได  ทานพยายามจะลดคุณภาพของธรรมะต่ําลง 
ต่ําลง ต่ําลง มาใหเห็นวา ถาไมเห็นความสกปรกโสโครกของรางกาย ก็ใหเอานิ้วแหยเขา 
ไปในทวารหนกัออกมา ดูสิมันจะเหม็นไหม นี่ทานพยายามพูดใหมนัแบบวาใหสัมผัสได 
ใหรับรูไดเห็นไหม 

ฉะนั้นบอกวาพระกรรมฐานไมเขยีนตํารา  ตํารานี้ก็เขียน  แตมนุษยมันอานกันไม 
ออก  อานแลวมนัเขาใจกันไมได  พออานเขาใจไมไดแลว  โฮ  ยาก  แตถาไปอานตําราที่ 
เขาใจได นัน่ก็คอืตําราโลกไง ตําราของโลกที่ใหโลกเขาใจได แลวเขยีนตํารากนัอยางนั้น 
แลวคุณภาพของธรรมะมันจะมอีะไรละ  คุณภาพธรรมะก็ต่ําลง  ต่ําลงใชไหม  ต่ําลงก็เปน 
เรื่องของโลกไง 

นี่ไงธรรมะพระพุทธเจาบอกวาอีก  ๕,๐๐๐  ป  พระเราแคเอาผาเหลืองผูกคอไวคือ 
พระแลว  เพราะความสะดวกสบายไง  ความเขาใจไดไง  ตอไปใครมีผาเหลือง  เหมือน 
ตอนนีไ้ปไหน  เวลามาตองมีบัตรติดอกไวไง  เปนประเภทใด  ตอไปพระกม็ีบัตรอันเดียว



จิตเปนจิต ๑๖ 

เทานั้นแหละติดอกไว  ฉันเปนพระนะ ฉันเปนพระ  เพราะอะไร  เพราะโลกเปนใหญเห็น 
ไหม โลกเปนใหญ 

นี่ก็เหมือนกัน ถาทําความเขาใจอยางนี้  ทําความเขาใจวา สิ่งที่พระปา พระปฏิบัติ 
นี่ไมเห็นเขียนตําราเลย ไมเหน็อธิบายเปนธรรมะออกมาเลย อธิบายประจํา แตอธิบายไป 
แลว  โลกตีความไปอีกอนัหนึง่  โลกตีความไมได  โลกทําความเขาใจไมได  แมแตแค 
ปฏิบัติสัมมาสมาธินี่เห็นไหม 

จิตเปนสมาธิ  พอจิตเปนสมาธิ  ความสงบของใจมันเปนระดับเขาไป  หาก 
คําอธิบายพูดไมได เทากบัไมใชหรอื 

นี่เขาบอกเพราะเขารูแลว เขาพูดไมไดไง เขารูแลวเขาอธิบายไมได มันถูกหรอืผิด 

ถามันรูจริงอธิบายแทบไมไดเลย  ในมหายานเห็นไหม  พระอรหนัตเวลาใหตอบ 
ธรรมะนะ ลุกขึน้มายืนแลวเมมปากแลวนั่งลง ถาพดูออกไปนะ พอพูดปบ มันมีของคูไง 
ขาวคูกับดํา  มืดคูกับสวาง  พอพูดออกไปอยางนี้ปบ  เขาจะมีปญหาโตแยงกลับแลว  มันก็ 
เปนของคูไป มันถึงจบกนัไมได 

ฉะนั้นอันนี้ถึงบอกวา  มันเปนความจริงอยางนี้  ถาความจรงิเปนอยางนี้  เวลาผู 
ปฏิบัติถึงหาครบูาอาจารยไง  ถามีครบูาอาจารยตอบถูกนะมันจะไปถกู  ถาเปนครูบา 
อาจารยไมรูนะ ก็ยิ่งไมรูกันไปใหญเลย  ไอคนปฏิบตัิมาแลวบอกพูดไมได  อาจารยบอกกู 
ยิ่งพูดไมไดใหญเลย มันก็เลยไปกันใหญเหน็ไหม 

แตถาเปนครบูาอาจารยทีเ่ปนจรงินะ  ไอที่พูดไมไดนั้น  ความรูสึกเปนอยางไร  ถา 
บอกความรูสึกปบทเีดียวก็จบแลว ไมรูไมเหน็ รอยโคเห็นไหม เห็นแตรอยเทาโค ไมเคย 
เจอตวัโค เหน็รอยเทาโค 

โคเปนอยางไร 
“โคมี ๒ กลบีอยูที่ดิน โคมี ๒ กลีบ” 
แลวไอตวัโคละ 
“โคมี ๒ กลบี ตัวโคมี ๒ กลีบ”



จิตเปนจิต ๑๗ 

แตถาพอเดินไปถึงนะ  พอพุทโธๆๆๆๆๆ  พุทโธนี่ตามรอยเทาโค  พุทโธๆๆๆ  จน 
ไปถึงตวัโคนะ  ไอ  ๒  กลีบกบัไอตวัโค  มนัคนละเรื่องเวย  ไอ  ๒  กลบีนัน้นะ  เทาของ 
มันนะเหน็ไหม พุทโธๆๆๆๆ ไปนะ พอไปเจอตัวมนั โอโฮ มี ๔ ขาเนอะ โอ มี ๔ ขาเลย 
หรือ  ตัวใหญอยางนี้เลยหรอื  มันไมเหน็เหมือน  ๒  กลีบอนันัน้เลย  ไมเห็นอยางที่พทุ 
โธๆๆๆ  อยางนัน้เลย  พอมันเปนไป  มนัจะเปนอยางนัน้  ถาเปนอยางนั้นปบ  นี่คอื 
สัมมาสมาธิ

ที่พูดนี้เพราะวาแมแตทําสมาธิ เราจะบอกวา เดี๋ยวนีก้ารปฏิบัติ สมาธิยังรูกนัไมได 
จริงเลย แมแตพื้นฐานยงัรูกันไมไดจริงเลย เหมือนเรานี้ เวลาจบมัธยม หรือจบอะไรนี่ เรา 
ไมมีใบประกาศแลวเราไปเรียนตอ  ถารูวนัไหนนะ  ใบประกาศปริญญาตรีก็ตองถอน 
เหมือนกนันะ  นี่พืน้ฐานไมมีเหน็ไหม  ไอปริญญาตรีถอนมนัยังเรียนไดจริงนะ  ไอนีเ่วลา 
ปฏิบัติไปเหน็ไหม เปนวิปสสนา เปนอะไรนี่ สุดทายแลวไมมอีะไรเลย ไมมอีะไรเลย 

พอไมมีอะไรปบ  พื้นฐานมันไมมี  เห็นไหมที่ถามวา 

“จิตเปนเราหรอืเปลา? ” 

“สมาธิเปนอยางไร? ” 

นี่มนัพื้นฐานทัง้นัน้ แคพื้นฐานนะ กย็ังไปไหนมาสามวาสองศอกเลย 

แลวก็บอกวา เปนวิปสสนานะ สติปฏฐาน ๔ นะ เปนสติปฏฐาน ๔ หมด พทุโธนี่ 
ไมมีปญญา พุทโธนีไ่มมีปญญา สติปฏฐาน ๔ ตามธรรมะที่พระพุทธเจาบอก มันเปน 
ปญญา 

อันนีม้ันเปนความเห็นของเขา  นี่พูดถึงวา  จิตเปนจติ  สมาธิเปนสมาธิ  การปฏิบัติ 
จริงมันจะไดผลตามความเปนจริงเนอะ เอวัง


