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จิตอยู่ไหน 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 
 

 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๗๖. เร่ือง "ท่ีอยูข่องจิต" (เขาถามนะ "ท่ีอยูข่องจิต") 

 กราบนมสัการหลวงพ่อท่ีเคารพ ไม่ทราบวา่ท่ีอยูข่องจิตอยูส่่วนไหนของกาย เคย
รับทราบจากครูบาอาจารยเ์วลาสอนกรรมฐานว่า "ความรู้สึกอยูท่ี่ไหน จิตอยูท่ี่นัน่" หรือ 
"เอาสติควบคุมจิตไว"้ แต่บางองคก์็บอกว่า "ท่ีอยูข่องจิตอยู่ท่ีตรงดั้งจมูกหกั ระหว่างสอง
ลูกตาลึกเขา้ไปขา้งใน" อยากขอความเห็นจากท่านอาจารยว์่าท่ีถกูตอ้งจิตอยูต่รงไหนแน่
คะ  

 ตอบ   :   อา้ว จิตอยูต่รงไหน ค าว่าจิตอยูต่รงไหนมนัเป็นเร่ืองท่ีว่าเวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ พอตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ถึงจะ
รู้อนาคตงัสญาณ รู้แจง้ทั้งโลกนอกและโลกใน แต่ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ยงั
ไม่ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ทุกคนกใ็ฝ่หา ทุกคนก็แสวงหา ทุกคนกพ็ยายามคน้ควา้ แลว้เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเจา้ลทัธิต่างๆ เจา้ลทัธิต่างๆ ก็ปฏิญาณตน
ว่าเป็นศาสดา  

 ค าว่าศาสดาของเขาคือว่าเป็นพระอรหนัต ์ คือส้ินกิเลส คือว่าเขา้ใจรอบโลก 
เขา้ใจทุกส่ิง แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปศึกษากบัเขาแลว้องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปฏิเสธหมดเลย แต่เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรัสรู้ธรรม
ข้ึนมา บุพเพนิวาสานุสติญาณยอ้นอดีตชาติไป จุตูปปาตญาณ จิตท่ียงัไม่ช าระลา้งกิเลส 
ถา้ยงัไม่ส้ินยงัตอ้งเกิดต่อไปขา้งหนา้ อาสวกัขยญาณช าระลา้งกิเลส ส่ิงน้ีช าระลา้งกิเลส 
พอช าระลา้ง ช าระลา้งท่ีไหน ช าระลา้งท่ีจิต ช าระลา้งท่ีหวัใจนัน่น่ะ เวลาช าระลา้งถึง
เขา้ใจว่าจิตมนัอยูท่ี่ไหน จิตมนัเป็นแบบใด แต่คนท่ียงัไม่เขา้ใจ คนท่ีไม่เขา้ใจเขากไ็ม่
เขา้ใจ แต่คนท่ีเขา้ใจแลว้มนัก็เขา้ใจวา่จิตมนัอยูท่ี่ไหน  
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีจะบอกว่าจิตมนัอยูท่ี่ไหน เร่ิมตน้มนัหลากหลาย ความเห็นของ
มนุษยม์นัหลากหลายใช่ไหม บางคนไม่เช่ือศาสนา ไม่เช่ือเร่ืองการเกิดและการตาย 
มนุษยเ์กิดมาแลว้ก็เกิดมาชาติเดียว ชาติหนา้ก็ไม่มี อนาคตก็ไม่มี ปัจจุบนัเกิดมาเป็น
มนุษยเ์กิดมาแลว้กใ็ชชี้วิตถึงเสวยสุขเตม็ท่ีของตวัเองจนกว่าจะหมดอายขุยัไป ความเช่ือ
ของคนไง ถา้ความเช่ือของคนท่ีไม่ยอมรับว่าจิตวิญญาณมีอยู ่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า
จิตวิญญาณตอ้งพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ตอ้งพิสูจน์ไดถึ้งจะยอมรับว่ามนัมีอยู ่ แต่เขายงั
พิสูจน์ไม่ได ้เขาพสูิจน์ไม่ไดเ้ขาก็ยงัก ้ าก่ึงอยู ่

 ถา้ก ้าก่ึงอยู ่ เวลามุมมองและความเห็น มุมมอง ความเห็นข้ึนไป ความเขา้ใจของ
คนมนัก็แตกต่างหลากหลายไป ความแตกต่างหลากหลายว่าท่ีอยูข่องจิตอยูท่ี่ไหน ทีน้ีถา้
คนท่ีเช่ือล่ะ? อยา่งเราน่ีเรามีความเช่ือ เรามีความเช่ือเพราะอะไร? เพราะเราเกิดเป็น
มนุษยเ์รามีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย ์ เกิดมาพบพุทธศาสนา เราเกิดมามีครูบาอาจารย ์ ครู
บาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัแลว้ ท่านเทศนาว่าการแลว้เราก็เช่ือ เราเช่ือตามครูบา
อาจารยข์องเรา ถา้เรายงัไม่รู้เราก็เช่ือตามไปก่อน เขาเรียกศรัทธา  

 เรามีศรัทธา มีความเช่ือของเรา ถา้มีศรัทธา ความเช่ือของเรา คนท่ีมีความเช่ือ 
ความเช่ือแลว้ถา้อยากจะคน้ควา้ อยากจะรู้จริงเห็นจริงครูบาอาจารยท่์านก็สอน เวลาท่าน
สอนนะ เวลาสอนมนัเป็นอุบาย เป็นอุบายเขา้ไปหาตวัจิต เขา้ไปหาความจริงอนันั้น แต่
ถา้คนท่ีเขาไม่เช่ือ เขาไม่เช่ือนะ เขาไม่เช่ือแลว้อยากพสูิจน์ เขาสกัแต่ว่าท า ถา้คนสักแต่
ว่าท า ถา้มนัเขา้ไม่ถึง พอเขา้ไม่ถึงมนัไปควา้น ้าเหลวก็บอกว่าส่ิงนั้นไม่มี แต่เวลาคนท่ี
ประพฤติปฏิบติัไปแลว้ จะไปเห็นนิมิตต่างๆ ไปรู้ความเห็นต่างๆ เอะ๊ จิตมนัเป็นอยา่งน้ี
หรือ? จิตมนัเป็นอยา่งน้ีหรือ? มนัก็สับสนกนัไป แต่เวลาครูบาอาจารยข์องเรานะท่านใช้
กรรมฐาน ๔๐ หอ้งมนัเป็นวิธีการทั้งนั้นแหละ มนัเป็นอุบาย อุบายเขา้ไปหาสู่ตวัจิตไง  

 เวลาตวัจิต จิตมนัอยูท่ี่ไหน? ถา้จิตมนัอยูท่ี่ไหน เขา้ไปหาตวัจิต เห็นไหม ตวัจิต
แท้ๆ  มนัอยูไ่หน? จิตน่ีเวลาเขา้ไปถึงรากฐานของมนั ไม่ใช่สัตว ์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตวั 
ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่อะไรเลย แลว้มนัเป็นอะไรล่ะ? มนัไม่ใช่อะไรเลยแลว้
มนัเป็นอะไร มนัก็เป็นจิตเดิมแทไ้ง จิตเดิมแท ้ จิตเดิมแทต้วัแทจ้ริงนัน่น่ะ น่ีถา้เขา้ไปถึง
ตรงนั้นแลว้ เขา้ไปถึงแลว้จะด าเนินการต่อไปอยา่งไร น่ีพดูถึงว่าเวลาเราจะวิปัสสนากนั 
เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนกนันะ  
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 ฉะนั้น จะบอกว่าคนท่ีไม่เช่ือ คนท่ีไม่เช่ือเวลาไม่เช่ือไป แต่เวลาเขาไปดูนิยาย
ธรรมะ ดูนิยายธรรมะ เห็นไหม ทวิภพ อดีตชาติก็ว่ากนัไป น่ีมนัก็ไปดูเป็นนิยาย แลว้ก็
คิดว่าจิตเป็นอยา่งนั้นหรือ? น่ีเวลาคนภาวนาไปมนัถึงมีปัญหาไง เวลาคนภาวนาไปบอก
ไม่อยากเห็นกายเลย ถา้เห็นกายแลว้คิดวา่เห็นจิตวิญญาณ เห็นจิตวิญญาณคือเห็นจิต
วิญญาณคนอ่ืน ถา้เราเห็นกายคือเราเห็นอริยสัจ เห็นกายคือเห็นสัจจะความจริง เห็นกาย
มนัมีมรรค  

 ถา้เห็นกายใครเป็นคนเห็น ถา้เห็นกาย คนท่ีไม่มีจิตส่ิงท่ีเห็นก็เป็นอุปาทาน เป็น
อุปาทานก็เหมือนสามญัส านึกท่ีว่าคนท่ีไม่เช่ือว่าจิตมีอยู ่ เขาบอกว่าเป็นความคิด น่ีเป็น
พลงังาน เป็นไฟฟ้า เป็นพลงังาน เป็นไฟฟ้า เป็นคล่ืนสมอง คล่ืนสมองท างานไป น่ีถา้
พดูทางวิทยาศาสตร์เขาเช่ืออยา่งนั้น ถา้เขาเช่ือกนัอยา่งนั้นป๊ับ เวลาเราจะคน้ควา้ข้ึนมา 
ถา้เราพจิารณาทางวิทยาศาสตร์มนัก็เป็นแบบนั้น ถา้เป็นแบบนั้น เพราะหมอเขาพิจารณา
กนั แต่ถา้เราจะว่าท่ีอยูข่องจิต ท่ีอยูข่องจิต จิตมนัมีอยูแ่ลว้ จิตมีอยูแ่ลว้เพราะปฏิสนธิจิต 
จิตคือการเกิด ตั้งแต่เกิดในครรภ ์ปฏิสนธินัน่ล่ะเกิดแลว้  

 เวลาจิตเป็นตวัเกิด พอจิตเป็นตวัเกิด เกิดมาจากไหน? เกิดมาจากกรรม เพราะ
กรรม เห็นไหม ดูสิไข่ของแม่ สเปิร์มของพ่อ แลว้ฟักตวัออกมามนัถึงเป็นคน มนั
พฒันาข้ึนมาจากตวัอ่อน จากตวัอ่อนเป็นเดก็นอ้ย เป็นทารก เป็นผูใ้หญ่มนัพฒันาการ
ของมนัมา ถา้พฒันาการมา น่ีจิตเป็นตวัเกิด จิตเป็นตวัเกิดแลว้อาศยัในร่างกายน้ี ถา้อาศยั
ร่างกายน้ี พออาศยัร่างกายน้ี ธรรมชาตินะการเกิดเป็นมนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ มีกาย
กบัใจๆ ไง คือว่ากายกบัใจๆ แต่ แต่ถา้เป็นวิทยาศาสตร์เขาเร่ืองใจตอ้งพิสูจน์กนัก่อนถึง
จะเช่ือ แต่เร่ืองกายเขาพิสูจน์ได ้ เพราะว่าทางการแพทยเ์ขาพิสูจน์ได ้ ทีน้ีเร่ืองของจิต ถา้
เร่ืองของจิตเวลาสุข-ทุกขม์นัอยูท่ี่จิต พอสุข-ทุกขอ์ยูท่ี่จิต พุทธศาสนาสอน ท่ีน่ี  

 พุทธศาสนาสอนท่ีน่ี เห็นไหม เราเป็นชาวพุทธเราจะคน้ควา้อริยทรัพยก์นัไป เรา
ถึงจะมาประพฤติปฏิบติั ถา้เราจะประพฤติปฏิบติัข้ึนมา เห็นไหม เขาว่าท่ีอยูข่องจิตอยู่
ส่วนไหนของกาย ท่ีอยูข่องจิตอยูส่่วนไหนของกาย ถา้เขาวา่ท่ีอยูข่องจิตอยูส่่วนไหนของ
กาย  

 ถาม   :   ส่ิงท่ีว่าเคยทราบมาว่าครูบาอาจารยเ์วลาท่านสอนกรรมฐาน ความรู้สึก
อยูท่ี่ไหน จิตอยูท่ี่นัน่ เอาสติควบคุมจิตไว ้ 
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 ตอบ   :   ถา้วา่จิตอยูท่ี่ส่วนไหนของร่างกาย เวลากระทบไง เวลากระทบ เห็น
ไหม เราโดนกระทบท่ีแขนความรู้สึกอยูท่ี่นัน่ เวลากระทบเพราะมนัรับรู้ อายตนะมนั
กระทบ มนักระทบอยูท่ี่นัน่ แต่จิตถา้โดยธรรมชาติของมนั มนัอยูเ่ตม็ส่วนของร่างกายน้ี 
เพราะส่วนไหนมนักระทบมนัก็รู้หมด มนัก็รู้หมด มนัแผอ่อก แลว้ไม่ใช่แผอ่อกขา้งนอก
ดว้ย ไม่ใช่แผอ่ยูร่่างกายน้ีนะ เวลาเราคิดออกไปขา้งนอก เราคิดไปถึงสิ เราคิดไปส่ิงท่ีเรา
เคยมา น่ีจิตมนัเร็ว เราคิดถึงท่ีว่าเราเคยไปเท่ียวมา เราคิดออกไปมนัส่งออกไปแลว้ มนั
ไม่ไดอ้ยูท่ี่ร่างกายเราน่ีนะ มนัส่งออกไปนู่น ถา้ส่งออกไปนู่น น่ีธรรมชาติของมนุษยเ์ป็น
อยา่งน้ี ความรู้สึกนึกคิด ความจินตนาการของคนมนัเป็นแบบนั้น ถา้เป็นแบบนั้นน่ีจิต
ส่งออก  

 ถา้จิตส่งออกป๊ับ เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน เวลาท่านสอนว่าเราจะคน้ควา้หาตวั
เราเอง คือเราจะคน้ควา้หาจิต การคน้ควา้หาจิตในหลกัการในพุทธศาสนาเขาบอกว่าศีล 
สมาธิ ปัญญา คือเราท าสมาธิ เราท าสมาธิคือเราจะคน้หาจิตของเรา ถา้เราเขา้ไปสู่ตวัจิต
ของเรา นัน่ล่ะคือตวัสมาธิ ทีน้ีตวัสมาธิ เราจะคน้หาจิตของเรา แลว้ถา้บอกเร่ิมตน้
พื้นฐานเราก็ไม่เช่ืออยูแ่ลว้ เราไม่เช่ืออยูแ่ลว้ว่านามธรรมมี ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์เขาตอ้งพิสูจน์ได ้ สสารพิสูจน์ได ้ ถึงมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าก็พิสูจน์ดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์เขาขยายได ้ขยายโดยกลอ้งจุลทรรศน์มนัใหญ่โตข้ึนมาได ้ 

 มนัพิสูจน์ไดห้มดแหละ แต่ความรู้สึกพสูิจน์ไดต้รงไหนล่ะ? มนัพิสูจน์อยา่งไร? 
ถา้มนัพิสูจน์ไม่ได ้ แต่ถา้เรามีความเช่ือ เรามีความเช่ือ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
ถึงสอนใหศี้ล สมาธิ ปัญญา ถา้มีศีลคือรักษาเร่ิมตน้ เร่ิมตน้ เร่ิมตน้จากคนไม่เช่ือ คนไม่
เช่ือมนัก็หลากหลายไป ถา้คนเช่ือข้ึนมา คนเช่ือข้ึนมา เห็นไหม คนเช่ือข้ึนมาแลว้ท า
อยา่งไรล่ะ? พอคนเช่ือข้ึนมาจะเร่ิมท างง ท าไม่ถูก พอท าไม่ถูกป๊ับองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางกรรมฐาน ๔๐ หอ้ง หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านใหก้ าหนดพุทโธ 
ใหก้ าหนดพุทโธ ใหก้ าหนดใชอ้านาปานสติก าหนดลมหายใจเขา้-ออก 

 ทีน้ีพอลมหายใจเขา้-ออก เขาบอกว่าท่ีอยู่ของจิต เราไปว่าท่ีอยูข่องจิตอยูส่่วน
ไหนของร่างกาย อนัน้ีคือค าถาม ความเห็นของเขา จิตเวลาถา้มนัรวมลงแลว้ รวมลงมนั
อยูก่ลางหนา้อก เวลามนัถอยล่นเขา้มา เวลาคนจะตายนะ เวลาครูบาอาจารยท่์านจะตาย
จิตมนัจะหดสั้นเขา้มา หดสั้นเขา้มา หดสั้นเขา้มาจนถึงตวัมนัแลว้มนัออกจากร่างไป น่ี
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หดสั้นเขา้มาแลว้ออก เวลามนัหดเขา้มา เห็นไหม ทีน้ีพอมนัหดเขา้มา เวลาคนจะเป็นจะ
ตายมนัหดเขา้มา ปฏิสนธิจิต เวลาปฏิสนธิจิตมนัจึงก าเนิดข้ึน  

 ทีน้ีเวลาจิตมนัสงบ เวลาสงบจริงๆ ถา้มนัสงบเขา้มา สงบก็คือจิตสงบนะ เวลาจิต
สงบเขา้มา น่ีเอกคัคตารมณ์จิตตั้งมัน่ มนัตั้งมัน่อยูต่รงไหน ถา้มนัตั้งมัน่ น่ีตวัมนัตั้งมัน่
ไดแ้ลว้ แต่ถา้มนัยงัตั้งมัน่ไม่ไดเ้ราแสวงหาอยูม่นัอยูท่ี่ไหน มนัก็เหมือนกบัเราจะสุ่มปลา 
เราจะสุ่มปลา ปลามนัก็ว่ายน ้าไปตามนั้น เราจะสุ่มอยา่งไร ถา้เราสุ่มโดน สุ่มโดนตวัปลา
เราก็ไดป้ลา สุ่มไม่โดนก็ไม่ไดป้ลา ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านถึงอุบาย เหมือนสอนทารก 
สอนผูห้ดัใหม่  

 ฉะนั้น เขาบอกว่าครูบาอาจารยบ์อกว่าจิตส่วนไหนของร่างกาย อนัน้ีเราไม่ตอ้ง
เอาตรงน้ีเป็นประเด็นไง ถา้เราเอาตรงน้ีเป็นประเดน็ แลว้อยูต่รงไหนล่ะ? พออยูต่รงไหน
ป๊ับครูบาอาจารยก์รรมฐานบอก ความรู้สึกอยูท่ี่ไหน จิตอยูท่ี่นัน่ ไอท่ี้ว่าความรู้สึกอยูท่ี่
ไหน จิตอยูท่ี่นัน่ ไอต้วัความรู้สึกคือตวัจิต ทีน้ีตวัจิต เวลาตวัเองจบัตวัเองมนัจบัยาก 
ตวัเองจบัตวัเอง ตวัเองจะเขา้มาเป็นตวัจิตมนัตวัยาก  

 ฉะนั้น ท่านถึงใหใ้ชค้  าบริกรรม เพราะธรรมชาติของจิตมนัไหลออก เหมือน
สายน ้า สายน ้า น่ีแสงมนัพุ่งออกไป พลงังานมนัส่งออก โดยธรรมชาติพลงังานมนั
ส่งออก สันตติพลงังานของจิตก็เหมือนกนัมนัก็ส่งออก น้ีมนัส่งออก ส่งออกคือ
สัญชาตญาณ คือธรรมชาติของมนั น่ีวิธีการของมนั วิธีการขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไง คือตอ้งรวมตวัจิตน้ีใหม้นักลบัมาสู่ตวัมนัเอง  

 การจะรวมตวัจิตกลบัมาสู่ตวัมนัเอง เห็นไหม ถึงมีอุบายวิธีการตั้งสติไว ้ แลว้
ก าหนดพุทโธ พุทโธ หรือลมหายใจเขา้-ออก ลมหายใจเขา้-ออก แลว้จิตมนัอยูท่ี่ลม
หายใจหรือ? จิตมนัอยูท่ี่พุทโธหรือ? พุทโธน่ีคือพุทธะ พุทโธคือช่ือขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ คือค าบริกรรมนะ แต่ธรรมดาจิตน้ีมนัส่งออก ส่งออกน่ีโดยธรรมชาติ
ของมนั แต่มนัมีอุบายใหส่้งออกไปในพุทโธ ใหนึ้กพุทโธ วิตก วิจาร ใหนึ้กถึงพุทโธ พุท
โธ พุทโธ พุทโธไป พอพุทโธ พุทโธ เห็นไหม มนัจะละเอียดเขา้มา อยูก่บัพุทโธละเอียด
จนมนัสั้นเขา้มาเพราะมนัอยูก่บัพุทโธ   
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 น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีว่าความรู้สึกอยูท่ี่ไหน ความรู้สึกนัน่แหละคือตวัจิต แต่มนั
เป็นนามธรรมท่ีเรายงัไม่มีความช านาญ เรายงัตั้งตวัเองไม่ได ้ เขาก็สอนแบบน้ีไง เพราะ
มนัยงัตั้งตวัเองไม่ได ้พอตั้งตวัเองไม่ได ้ตวัเองก็ยนืตวัข้ึนมาไม่ได ้แต่ถา้เราพุทโธ พุทโธ 
พุทโธมนัฝึกหดัไปเร่ือย มนัฝึกหดัไปเร่ือย เหมือนปลูกตน้ไม ้ ปลูกตน้ไม ้ เห็นไหม เรา
รดน ้า พรวนดิน ดูแลรักษาตน้ไมใ้หดี้ ตน้ไมม้นัเจริญเติบโตข้ึนมา  

 ถา้ตน้ไมเ้จริญเติบโตข้ึนมา เมลด็พนัธ์ุเมลด็เดียว เวลาเกิดเป็นตน้ไมข้ึ้นมาท าไม
มนัใหญ่โตขนาดนั้น เมลด็พนัธ์ุเมลด็เดียว เวลาปลูกแลว้ตน้ไมใ้หญ่โตมหาศาลเลย จิตก็
เหมือนกนั จิตถา้มนัสงบ มนัตั้งมัน่ของมนั น่ีนาโน พุทโธ พุทโธ พุทโธ เวลามนัเติบโต
ข้ึนมา มนัตั้งมัน่ข้ึนมา แลว้มนัตั้งมัน่มนัมีความสุขดว้ยนะ ความสุขท่ีไหน? ความสุขท่ีว่า
มนัไม่เอนเอียงไง เห็นไหม ตน้ไมจ้ะลม้ ตน้ไมโ้ดนลมพดั ตน้ไมต่้างๆ  

 น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัส่งออก มนัมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆ มนัไปรับรู้เขา พุทโธ 
พุทโธสร้างตวัมนัเองข้ึนมา ถา้สร้างตวัมนัเองข้ึนมา จิตมนัอยูท่ี่จิต จิตอยูไ่หนเราคน้หา
จิตกนัน่ี พระกรรมฐาน ครูบาอาจารยเ์ราคน้หาจิต ออกธุดงค ์ออกธุดงคก์็ไปคน้หาตวัเอง 
เวลาเราไปธุดงคก์นั เราฝึกหดั เราคน้หาตวัเราเอง แต่เราคน้หาตวัเอง ส่ิงท่ีการคน้หาคือ
อุบาย ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คือวิธีการทั้งหมด  

 ผล เห็นไหม โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี อรหนัตอ์ยูใ่นพระไตรปิฎก ไม่ได้
อธิบายถึงผลเลย ไม่ไดอ้ธิบายถึงว่ามนัเป็นอยา่งไรเลย แต่ท่านบอกถึงว่ามนัไดช้ าระลา้ง
อะไรออกไปบา้ง เช่นสังโยชน์ ๓ กามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง กามราคะ ปฏิฆะขาดไป 
สังโยชน์ ๑๐ ตวัขาดไป พระอริยบุคคลแต่ละชั้นแต่ละตอน แลว้ผลของมนัล่ะ? ผลของ
มนั คนท่ีรู้จริงเห็นจริง ตามความเป็นจริง น่ีก็เหมือนกนั ท าสมาธิก็เหมือนกนั ถา้จิตมนั
เขา้ไปสู่ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อปัปนาสมาธิ นัน่คือตวัจิต 

 ฉะนั้น จิตอยูท่ี่ตวัจิต เขาบอกว่าความรู้สึกอยูท่ี่ไหน จิตอยูท่ี่นัน่ ถา้ความรู้สึกอยูท่ี่
ไหน จิตอยูท่ี่นัน่ตอ้งมีสติ น่ีความรู้สึก เห็นไหม ดูสิท่ีหลวงปู่ มัน่ท่านสอน อยูก่บัผูรู้้ 
ความรู้สึกอยูก่บัผูรู้้ อยูก่บัพุทโธไม่เสียหาย เพราะอยูก่บัผูรู้้ ผูรู้้มนัสันตติมนัจะเคล่ือน
ตลอด ถา้มนัเคล่ือนตลอด พออยูก่บัผูรู้้ ผูรู้้มนัจะเคล่ือน มนัจะเคล่ือนเราก็ก าหนดพุทโธ 
ผูรู้้จะเคล่ือนเราก าหนดพุทโธ น่ีผูรู้้ๆ อยูก่บัผูรู้้ อยูก่บัพุทโธมนัจะไม่เสีย น้ีพอเราอยู่กบั
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ผูรู้้ พอเราก าหนดพุทโธ อยูก่บัผูรู้้มนัสงสัย มนัสงสัยมนัแส่ส่าย น่ีถา้มนัสงสยั มนัแส่
ส่ายมนัจะออกแลว้ มนัจะออกแลว้ 

 ตวัจิตก็คือตวัมนัเอง จิตอยูท่ี่ไหน? จิตอยู่ท่ีไหนเพราะว่ามนัคน้ควา้ไม่ได ้ มนัหา
ไม่ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงสอนวิธีการ สอนวิธีการ เราท าตามวิธีการนั้น 
วิธีการนั้นจะทวนกระแสกลบัไปสู่ตวัเราเอง เวลาวิธีการนั้น ตามกระแสนั้นมนัทวนกลบั
ไปสู่ตวัจิต พอกลบัไปสู่ตวัจิต พอเรารู้เอง เห็นเองน่ีปัจจตัตงั มนัรู้หมดเลย ถา้รู้หมดเลย
นะ พอรู้หมดเลย เห็นไหม เคยได ้ แลว้ท าสมาธิอีกมนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน มนัลม้ลุก
คลุกคลานเพราะกิเลสมนัรู้เท่าทนัแลว้ รู้เท่าทนัเราก็ตอ้งมีอุบายท่ีเหนือกว่า ตอ้งมีอุบาย
หลบหลีก หลบหลีกก็เขา้อีก  

 มนัตอ้งมีอุบาย เพราะถา้เราเคยท าแบบเดิม พอท าแบบเดิมกิเลสมนัรู้ตวัแลว้ ทีน้ี
มนัก็จะคอยท าใหเ้ราผดิพลาด น่ีกิเลสของเราเพราะอะไร? เพราะความวิตก ความกงัวล 
อุปาทาน มนัท าใหไ้ม่เป็นมชัฌิมาปฏิปทา ไม่เป็นความจริง ถา้เป็นความจริงเราพุทโธไป
เร่ือยๆ แต่น้ีพุทโธไปเร่ือยๆ เราพดูได ้แต่ความจริงมนัมีตณัหาไง มนัมีตณัหา มนัมีสมุทยั
ของเรามนัคอยขยบั คอยขยบัมนัก็ลงไม่ได ้น่ีตอ้งมีความช านาญอยา่งน้ี ช านาญในวสี ถา้
ช านาญในวสีจนเขา้ได ้ความรู้สึกอยูท่ี่ไหน จิตอยูท่ี่นัน่  

 ค าพดูน้ีเป็นค าพดูท่ีครูบาอาจารยท่ี์ปฏิบติัแลว้ท่านพดูไว ้ พอท่านพดูไว ้ แต่เราท า
ไดห้รือท าไม่ไดน้ัน่เป็นอีกอยา่งหน่ึง หรือเอาสติควบคุมจิตไว ้ น่ีมนัเป็นท่อนๆ ไง หรือ
เอาสติควบคุมจิตไว ้หลวงตาท่านสอนว่า การปฏิบติัของเราถา้มีสติ นั้นคือการประพฤติ
ปฏิบติั สัมมาทิฏฐิ แต่ถา้เราปฏิบติัโดยสักแต่ว่า พอปฏิบติัเร่ิมตน้มีสติดี พอเราปฏิบติั
ไปๆ มนัเผอเรอไป เห็นไหม อนันั้นเป็นมิจฉาแลว้ น่ีถา้ท่ีไหนมีสติมนัจะเป็นสัมมาทิฏฐิ 
เป็นความถูกตอ้งดีงาม ถา้ขาดสติ สติก็เป็นสติ สติมนัจะคอยประคอง ประคองให้
ก าหนดพุทโธ ใหปั้ญญาอบรมสมาธิ ใหอ้านาปานสติต่อเน่ืองๆ ถา้มนัต่อเน่ืองเขา้ไปๆ 
มนัจะเขา้สู่จิต  

 ถาม   :   แต่บางองค์บอกว่าท่ีอยูข่องจิตอยู่ท่ีตรงดั้งจมูกหกั ระหว่างลูกตาทั้งสอง
ลึกเขา้ไปขา้งใน  
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 ตอบ   :   ไม่ใช่ ไม่ใช่ ค  าวา่จิตอยูท่ี่ดั้งจมูก ทีน้ีท่ีว่าอยูท่ี่ดั้งจมูก ค าวา่อยูท่ี่ดั้งจมูก
ครูบาอาจารยท่์านสอนบ่อยมาก บอกว่าเวลาก าหนดพุทโธ หรือก าหนดอานาปานสติให้
ตั้งความรู้สึกไวท่ี้ปลายจมูก ใหต้ั้งความรู้สึกไวท่ี้ดั้งจมูก เพราะจิตน้ีเป็นนามธรรม จิตน้ี
เหมือนเงา เราจะตะครุบเงา เงาก็จะหนีเราไปเร่ือยๆ เราจะตะครุบเงา เงาก็จะหนีเราไป
ตลอด จิตน่ีเป็นความรู้สึก เราจะเอาตวัจิตของเรา เราจะท าสัมมาสมาธิ เราท าขนาดไหน 
จิตน้ีก็หนีห่างเราไปเร่ือยๆ เราจะเอาไม่ไดห้รอก น่ีธรรมดามนัเป็นแบบน้ี เราจะตะครุบ
เอาจิต ยิง่ตะครุบมนัก็ยิง่ห่างไป พอเราหยดุ จิตมนัก็หยดุดว้ย เราไม่ท าอะไรเลย จิตมนัก็
ยนืมองเราอยูอ่ยา่งนั้นแหละ แต่เราจะขยนั เราจะเอามนั มนัก็หนีเราไปเร่ือยๆ  

 ฉะนั้น หลวงตาท่านสอนเอง ค าน้ีหลวงตาท่านสอนบ่อย บอกว่าใหก้ าหนด
ความรู้สึกอยูท่ี่ปลายจมูก ฉะนั้น ภาษาอีสานอยูท่ี่ดั้งจมูก ทีน้ีเขาบอกว่าอยูต่รงท่ีดั้งจมูก
หกั เขาเขียนอยา่งน้ีนะ หลวงตาท่านบอกว่าท่านสงสารมากนะ หลวงตาท่านไปอยูก่บั
หลวงปู่ มัน่ ตอนจิตมนัเส่ือมแลว้ท่านไปหาหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่าจิตน่ีมนัเหมือน
เดก็ มนัเอาแต่ใจ มนัก็เท่ียวเล่นของตามประสาของมนั แลว้เราน่ีก็ห่วงมนัมากวิ่งคอย
ตามมนัไป มนัก็ห่างไปเร่ือยๆ ไม่เจอหรอก  

 ฉะนั้น เดก็เวลามนัอ่ิมหน าส าราญมนัก็จะเท่ียวเล่นของมนัไป เราไม่ตอ้งตามมนั
ไป เพราะเดก็น่ีมนัตอ้งกินอาหาร เราน่ีเตรียมอาหารไวใ้หม้นั ถา้มนัหิว มนักระหายนะ 
มนัเท่ียวเล่นจนมนัเหน่ือยแลว้นะมนัตอ้งกลบัมากินอาหารท่ีเรา ใหห้าอาหารไว ้ เตรียม
ไวเ้ล้ียงเดก็นั้น แลว้ท่านบอกว่าใหก้ าหนดพุทโธไปเร่ือยๆ ท่านก าหนดพุทโธ พุทโธ พุท
โธ ไม่สนใจเดก็นั้นเลย เดก็มนัอ่ิมหน าส าราญ มนัจะเท่ียวเล่น มนัจะด้ือ มนัจะไปไหน
ปล่อยมนัไป เราพุทโธ พุทโธ พุทโธ ท่านบอกว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธจนมนัสงบ
หมด เพราะท่านไม่วิตกกงัวลไง  

 นิวรณธรรมกางกั้นจิต ความลงัเลสงสัย เราลงัเล เราสงสัย เราไม่เขา้ใจ แต่เรา
อยากได ้ น่ียิง่ไล่กรวดมนัเท่าไรมนัก็ยิง่หนี หลวงปู่ มัน่บอกหลวงตา หลวงตาท่านพดู
ประจ า สุดทา้ยแลว้นะไม่สงสัย คือปล่อยวางหมด ถา้ปล่อยวางไม่ไปตามมนั เราก าหนด
พุทโธ พุทโธไว ้ ไม่มีความสงสัย ไม่มีความวิตกกงัวล ไม่มีความตึงเครียด ไม่อยากได้
อยากดี พุทโธไปเร่ือยๆ ท่านบอกว่ามนัก็สงบจริงๆ แลว้เวลาท่านพดูนะ เหมือนสอน
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เดก็ๆ เวลาท่านภาวนาโตข้ึนมาแลว้นะท่านบอกเลย เวลาเราไม่เป็นนะ หลวงปู่ มัน่นะ
ท่านสอนเหมือนเดก็ๆ เหมือนเดก็นอ้ย  

 เราก็เหมือนกนั เราเดก็นอ้ยเรายงัท าไม่ไดเ้ลย เวลาครูบาอาจารยท่์านสอนนะ 
ท่านสอนเพราะท่านผา่นมาแลว้ ท่านรู้ว่าจิตน่ีมนัด้ือ แลว้จิตน่ีมนัพลิกแพลงมาก เวลาไม่
สนใจมนัก็บอกว่าเราภาวนาน่ีภาวนาดี พอมนัจะภาวนามนัท าไม่ได ้ เวลามนัไปทุกขไ์ป
ยากนะมนับอกว่าเพราะเราน่ี เกิดเป็นคนแลว้ไม่ภาวนา เสียชาติเกิด มนัพดูซะดีเชียวชวน
ใหภ้าวนา พอมาภาวนา ภาวนาไม่ได ้มนักส็ับปลบัอยูอ่ยา่งน้ี จิตมนัสับปลบัอยูอ่ยา่งน้ี  

 ฉะนั้น เวลาเอาจริงเอาจงั หลวงตาท่านเคยสมบุกสมบนัมา คนท่ีมาอธิบายท่านก็
เคยผดิพลาดมา ท่านถึงบอกว่าใหต้ั้งความรู้สึกไวท่ี้ปลายจมกู เพราะเวลาเราปฏิบติักนั 
เห็นไหม เราสับสน เราจบัตน้ชนปลายไม่ได ้เราอยากหาจิต เราอยากจะคน้ควา้หาจิต เรา
อยากจะประพฤติปฏิบติัไดเ้ป็นพระอรหนัต์ เราใชปั้ญญาของเราไป พอเราไปตรึกใน
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ อูฮู้ มนัทะลุปรุโปร่ง เขา้ใจธรรมะไปหมด
เลย  

 มนัไม่เขา้ถึงตวัเองเลย มนัไม่เป็นสมบติัของตวัเองเลย มนัเป็นสมบติัขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัเป็นสมบติัของครูบาอาจารยท่ี์เทศนาว่าการไวท้าง
วิชาการ แลว้เราก็ไปศึกษามนัเป็นตรรกะไง เป็นตรรกะเราศึกษาไปแลว้เราจ าไดไ้ง แลว้
เราก็เอามาพิจารณาของเราไง ดว้ยปัญญาแยกแยะของเราไง ปัญญาอยา่งน้ีถา้มนัมีสตินะ
มนัก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิ คือมนัตรึก มนัพิจารณาแลว้มนัปล่อย มนัปล่อยมนัก็เขา้สู่จิต 
ทีน้ีมนัปล่อยแลว้มนัคิดว่าน่ีเป็นวิปัสสนา มนัไม่เขา้สู่จิตไง  

 น่ีเพราะว่ามนัไม่ตั้งสติไว ้ แบบว่ามนัโดยมิจฉา ดว้ยความไม่เขา้ใจว่าอนัน้ีเป็น
ปัญญาอบรมสมาธิไง แต่ถา้มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธินะ เราพิจารณาขนาดไหนแลว้มนั
ปล่อยเขา้มา ถา้มีสติพร้อมนะมนัก็ปล่อยเขา้มาจริงๆ ปล่อยเขา้มาจริงๆ แลว้มีสติก็แค่น้ี 
แลว้มนัยงัไม่เห็นตวัเอง ถา้มนัเห็นตวัเอง เห็นคือจิตสงบว่าอยา่งนั้นเถอะ พอจิตสงบแลว้
มนัออกเห็นกาย ทีน้ีเป็นสมบติัของเราแลว้ ถา้เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมตาม
ความเป็นจริง น่ีสติปัฏฐาน ๔  
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 ถา้สติปัฏฐาน ๔ เวลาพิจารณา พิจารณาออกมาจากสติปัฏฐาน ๔ จิตน่ีพิจารณา
ออกมาจากอริยสัจ ๔ ถา้จิตน้ีมนัไดพ้ิจารณา มนัไดก้ลัน่กรองมาแลว้ ตวัจิตน่ีแหละคือตวั
พิจารณา ตวัจิตน้ีเป็นตวัแยกแยะ ตวัจิตน้ีเป็นตวัส ารอก ตวัจิตน้ีเป็นตวัคลายมนัออก แต่
น้ีเราคน้หาจิตเราไม่เจอ คน้หาจิตไม่เจอเราใชปั้ญญาของเราไป น่ีมนัเป็นโลกียปัญญา 
ปัญญาสามญัส านึกไง ปัญญาสามญัส านึกกเ็งาไง เห็นไหม พอเราเคล่ือนเงาก็เคล่ือนดว้ย 
แลว้มนัอยูท่ี่เงานัน่น่ะ เงามนัจะเป็นอยา่งไรก็ได ้ แสงมนัมีส่ิงใดมาบงั ไอเ้งานั้นก็
เปล่ียนแปลงไป ถา้มนัตรงมนัก็เป็นตรง 

 ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่ี์ท่านลม้ลุกคลุกคลานมาท่านถึงวางพื้นฐานเบสิกใหพ้วก
นกัปฏิบติัเลย ตอ้งท าความสงบของใจ ถา้ใจสงบไดน้ะ พื้นฐาน เห็นไหม สมถกรรมฐาน 
ฐานท่ีตั้งแห่งการงาน น่ีตวัเปิดบญัชี เขา้ธนาคารแลว้เปิดบญัชี ถา้เปิดบญัชีไดน้ะมนัจะมี
สิทธิโอนเงินไดแ้ลว้ แต่ถา้เราไม่มีบญัชีจบครับ ไม่มีหรอก ถา้จิตไม่เคยสงบไม่มีบญัชี 
แต่น้ีท่ีว่าจิตอยูท่ี่ไหน ตามหาจิตน่ีถูก แต่การตามหาจิตท่ีถกู เห็นไหม เวลาครูบาอาจารย์
ท่าน มนัสงสาร ถา้เราสับสน จบัตน้ชนปลายไม่ไดใ้หต้ั้งความรู้สึกไวท่ี้ปลายจมูก ถา้ตั้ง
ความรู้สึกไวท่ี้ปลายจมกู เวลาลมหายใจเขา้มนัมีความอุ่นๆ  

 หลวงตาท่านจะพดูอยา่งน้ีบ่อย เวลาหายใจเขา้มนัมีความอุ่นๆ ท่ีปลายจมกูนั้น ถา้
มีความรู้สึกท่ีเด่นชดั จิตอยูท่ี่นัน่ ก าหนดหายใจเขา้นึกพุท ก าหนดหายใจออกนึกโธ พุท
โธ พุทโธ เห็นไหม จิตอยู่ท่ีไหน ท่ีอยูข่องจิตอยูท่ี่ไหนท่ีเราหาไม่เจอมนัอยู่ท่ีปลายจมูก 
อา้ว แลว้เวลาจิตสงบแลว้มนัอยูท่ี่กลางหนา้อก ท าไมมนัอยูท่ี่ปลายจมูกล่ะ? อยูท่ี่ปลาย
จมูกมนัเป็นเร่ิมตน้ เร่ิมตน้คนท่ีท าอะไรไม่เป็น เร่ิมตน้ท่ีคนเร่ิมตน้อะไรไม่ไดม้นัตอ้งมี
จุดเร่ิมตน้  

 ถา้จุดเร่ิมตน้ เห็นไหม ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกท่ีปลายจมูก น่ีจบัตรงนั้น
ไว ้การปฏิบติัถา้ไม่มีการเร่ิมตน้ ไม่มีการเร่ิมตน้ตั้งแต่ตั้งฐานมาเลยเราจะปฏิบติัอะไร เรา
ปฏิบติัอะไรกนัไม่ไดห้รอก ส่ิงท่ีปฏิบติั ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัก็ใชส้มองคิด ใชส้มอง
คิดตรึกในธรรม พอตรึกในธรรมใครเป็นคนตรึก ก็จิตเป็นคนตรึก ถา้จิตเป็นคนตรึก 
เวลาจิตมนัปล่อยสติมนัพร้อม น่ีก็เร่ิมตน้ การเร่ิมตน้ ๔๐ วิธีการนะตามแต่จริตนิสยั  

 ฉะนั้น เวลาตามจริตนิสัย เวลาว่าหลวงตาท่านสอนว่าใหต้ั้งความรู้สึกไวท่ี้ปลาย
จมูก แลว้ก าหนดลมหายใจเขา้นึกพุท ลมหายใจออกนึกโธ ไม่ตอ้งตามเขา้ไปและตาม
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ออกมา ท่านเปรียบเทียบนะเหมือนเราเฝ้าประตูบา้น แลว้ถา้มีใครเขา้มาเราก็ตามเขาเขา้
ไป เขาเขา้ไปในครัว เขาเขา้ในหอ้งนอน เราตามไปหมดเลย เราทิง้ประตูบา้นนั้นไว ้ คน
อ่ืนเขา้มามาลกัของได ้ ฉะนั้น เราไม่ตอ้งตามเขา้ไป เราเฝ้าอยูท่ี่ประตูบา้น ใครเขา้มาใน
บา้นเราก็นบั เออ คนน้ีเขา้มาคนท่ีหน่ึง เวลาคนท่ีหน่ึงออกไป คนท่ีหน่ึงออกแลว้ คนท่ี
สองเขา้มา คนท่ีสองออกแลว้  

 คือว่าไม่ตอ้งตามลมหายใจเขา้ ลมหายใจเขา้รู้ว่าลมหายใจเขา้ ลมหายใจเขา้สั้นก็รู้
ว่าลมหายใจเขา้สั้น ลมหายใจเขา้ยาวก็รู้ว่าลมหายใจเขา้ยาว น่ีเป็นวิธีการสอนอยา่งหน่ึง 
แต่หลวงตาบอกว่าไม่ตอ้งตามลมหายใจเขา้ไป ใหอ้ยูท่ี่ปลายจมูกนั้น ลมหายใจสั้นก็รู้ว่า
สั้น ลมหายใจออกมนัเคล่ือน น่ีเวลามนัเคล่ือน เวลามนัเคล่ือนมนัเคล่ือนไป เวลาจิตสงบ
แลว้มนัไม่เคล่ือนท่ี มนัอยูก่บัท่ี ฉะนั้น ท่านบอกว่าใหอ้ยูท่ี่ปลายจมูกไว ้ น่ีแลว้ลมหายใจ
เขา้รู้เท่าทนัมนั  

 น่ีเขาบอกว่าจิตอยูท่ี่ไหน จิตอยูท่ี่ปลายจมูกหรือ? จิตอยูท่ี่ร่างกายส่วนไหนของ
เรา จิตมนัอยูท่ี่ไหน จิตเป็นนามธรรม คนท่ีช านาญแลว้ก าหนดเม่ือไหร่ไดเ้ลย แต่คนท่ียงั
ไม่ช านาญเราจะหาของเราไม่เจอ ถา้เราหาของเราไม่เจอเราพยายามของเราใหม้นัเจอ ถา้
ใหม้นัเจอ เจอสมบติัของใคร เจอก็เจอตวัเราไง ถา้เราเจอตวัเรา เห็นไหม  

 ฉะนั้น เขาว่าท่ีอยูข่องจิตอยู่ท่ีดั้งจมูกหกัระหว่างลูกตาสองขา้งลึกเขา้ไปขา้งใน 
อนัน้ีเวลาเขาพดูไปนะ ถา้เป็นคนอ่ืนพดูว่าอยูท่ี่ขา้งในลึกเขา้ไปสองขา้ง อนัน้ีเราไม่เช่ือ 
ไอท่ี้ว่าจุดกลางของกลาง กลางของกลาง ไอน่ี้เราบงัคบั จุดกลางของกลาง แลว้กลางของ
กลางเขา้ไปเร่ือย กลางของกลางเขา้ไปเร่ือยมนัเพ่ง ไออ้ยา่งน้ีถา้เป็นกสิณนะ เวลาเขาเพ่ง
กสิณ เห็นไหม กสิณเขียว กสิณแดง เพ่งกสิณพอจิตมนัอยูน่ิ่งแลว้ใหข้ยายส่วนของมนั 
นัน่เป็นกสิณ แต่ถา้เป็นแบบว่าเป็นท่ีเราก าหนดท าสมาธิ เราไม่ไดเ้พ่งกสิณของเรา ถา้มนั
เป็นว่าอยูท่ี่ตรงไหน  

 อนัน้ีมนัอยูท่ี่ค  าอธิบาย ค าอธิบายของครูบาอาจารยข์องผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัมนั
หลากหลาย ถา้มนัหลากหลายมนัตอ้งยกเขา้มาสู่ท่ีว่าคนท่ีปฏิบติัแลว้ปฏิบติัไดจ้ริงหรือ
เปล่า แลว้คนท่ีปฏิบติัแลว้นะเขาปฏิบติัเพื่อเป็นเกจิอาจารย ์ ค  าว่าเกจิอาจารยเ์ขาก าหนด
เป็นสมาธิ แลว้เขาใชเ้พ่ง เพ่งเพื่อส่ิงท่ีเกจิอาจารยเ์ขาท าของขลงั อนันั้นมนัส่งออกตั้งแต่
ตน้ ส่งออกไม่ตอ้ง ท าความสงบของใจเขา้มา มนัไม่ใช่สัมมาสมาธิ เขา้มาเพื่อยกข้ึนสู่
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วิปัสสนา เขาท าสมาธิมาเพื่อเป็นก าลงัของจิต ก าลงัของจิต เวลาเขาเพ่ง เขาเพ่งต่างๆ อนั
น้ีเป็นอภิญญา มนัเป็นการเพ่งออก  

 ฉะนั้น ท่ีว่าถา้เราหาจิตของเรา เราหาเพื่ออะไร? ถา้เราหาของเรานะ เราหาเพื่อท า
ความสงบ น่ีจิตสงบมนัมีความสุขแลว้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี พอจิตสงบแลว้นะถา้
เรามีอ  านาจวาสนาเรายกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้วปัิสสนาเกิดใชปั้ญญาแลว้ น่ีปัญญาในพุทธศา
นาคือภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา ปัญญาไม่ใช่เกิดจากการคน้ควา้ใน
พระไตรปิฎก ปัญญาไม่ใช่เกิดจากการศึกษา การเล่าเรียนมา การศึกษาเล่าเรียนมาทาง
โลกเขาเป็นวิชาชีพ ศึกษามาเป็นวิชาชีพ เราเอามาใชเ้ล้ียงชีพเรา  

 น่ีเวลาเราเป็นพระ เราศึกษาธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็น
ธรรมวินยั มนัก็เป็นอาชีพพระ แต่ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมามนัจะเป็นการช าระลา้ง
กิเลส มนัจะเป็นส่ิงท่ีเราจะเขา้สู่สัจธรรม มนัเป็นอีกกรณีไง ปริยติั ศึกษาไวเ้ป็นแนวทาง 
แนวทางไวเ้พื่อปฏิบติั เวลาปฏิบติัข้ึนมามนัจะเกิดสัจจะ เกิดความจริง เกิดจากเรา
วิเคราะห์วิจยัจิตของเรา มาส ารอกกิเลสของเรา ในใจของเรานะ น่ีคือภาคปฏิบติั  

 ถา้ภาคปฏิบติัอยา่งน้ีมนัเกิดจากภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากศีล สมาธิ ปัญญา 
แลว้ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นของผูท่ี้ปฏิบติันั้น ไม่ใช่เป็นขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้ ไม่ใช่เป็นในธรรมวินยัท่ีเราศึกษามา ธรรมวินยัท่ีเราศึกษานะมนัเป็นวิธีการ แต่เวลา
เราท าจริงมนัท าจริงข้ึนมา ถา้ท าจริงข้ึนมามนัจะเป็นความจริงอยา่งน้ี ถา้ความจริงท่ีเกิด
ข้ึนมามนัก็เป็นสมบติัของเราไง  

 ฉะนั้น  

 ถาม   :   อยากขอใหท่้านอาจารยว์่าถกูตอ้งจริงอยูต่รงไหน  

 ตอบ   :   ส่ิงท่ีถูกตอ้ง น่ีท่ีอยูข่องจิตมนัอยูท่ี่ไหน จิตตวัจริงมนัอยูท่ี่ไหน จิตนะ
พดูถึงอ านาจวาสนาของคน ถา้อ  านาจวาสนาของคน เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เวลาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะไดส้ร้างวาสนามาเตม็ เราจะเกิด
ชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย คนเพิ่งเกิด ท าไมบอกว่าเราจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย แลว้เวลา
มีส่ิงกระทบ มีส่ิงเหตุใดก็แลว้แต่ มีแต่ส่ิงท่ีคิดแต่ว่าจะคน้หาพระโพธิญาณ  
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 น่ีอยา่งของเราการเกิดเป็นมนุษย ์ แมแ้ต่ศาสนาเขายงัไม่เช่ือเลย ตอนน้ีเขามีชมรม
ของเขา ชมรมท่ีไม่นบัถือศาสนาใดเลย เขากลบัมองว่าการไปนบัถือศาสนากลายเป็นว่า
มนุษยไ์ม่ยอมรับสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย ์ ไปยอมรับเร่ืองศาสนา เขามองว่า
ความเป็นมนุษยม์นัต ่าตอ้ยไปเลย แต่ของเราน่ีเราเกิดเป็นมนุษยเ์หมือนกนั แต่เราเกิดเป็น
มนุษย ์ เราพบพุทธศาสนา เราลงในทะเบียนบา้นเราว่าเราเป็นชาวพุทธ เรามีศาสนาพทุธ
เป็นศาสนาของเรา เรานบัถือพุทธศาสนา  

 พอนบัถือพุทธศาสนา เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่มี
ศาสนาเลย ท่านปฏิญาณตนว่าท่านจะเกิดชาติน้ีเป็นชาติสุดทา้ย แลว้พุทธศาสนาสอนถึง
การช าระลา้งกิเลส แลว้เราเกิดมาเรากล็งทะเบียนว่าเรานบัถือพุทธศาสนา นบัถือพุทธ
ศาสนา แลว้เวลาเติบโตข้ึนมาคนไม่เช่ือนรก สวรรคก์็มี คนไม่เช่ือส่ิงใดก็มี แลว้คนเช่ือ
ส่ิงต่างๆ ก็มี  

 ทีน้ีพวกน้ีพดูว่าท่ีถูกตอ้งมนัเป็นแบบใด ถูกตอ้งของใครล่ะ? ถูกตอ้งของคนไม่
เช่ือ ถา้พดูใหเ้ขาเช่ือน่ีถูกตอ้งของเขา คนท่ีเช่ือแลว้แต่ยงัคน้หาไม่เจอ น่ีถา้ท าใหเ้ขา
คน้หาเจอเขาถึงจะเช่ือของเขา แลว้ถา้คนท่ีคน้หาเจอแลว้ จิตของเขายกข้ึนสู่วิปัสสนา ถา้
เขาไดโ้สดาบนั ความเช่ือของเขาละเอียดข้ึนไป ความเช่ือของคน วุฒิภาวะมนัสูงต ่า
แตกต่างกนันะ  

 ฉะนั้น ท่ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งของใคร? เราจะบอกว่าถา้บอกว่าถูกตอ้งอยา่งน้ีๆ แลว้
ถูกตอ้งของใครแลว้มนัพฒันาไหม อยา่งถา้เป็นโสดาบนัแลว้เราจะพิจารณาต่อเน่ืองเป็น
สกิทาคามีไหม อยา่งเป็นสกิทาคามีเราจะพฒันาข้ึนไปเป็นอนาคามีไหม ถา้อนาคามีเรา
จะพฒันาข้ึนไปเป็นพระอรหนัตไ์หม แลว้ใครถูกตอ้งล่ะ? 

 ถา้ค าวา่ถกูตอ้งก็พระอรหนัตน่ี์ถูกตอ้ง แลว้ถา้เป็นพระอรหนัตถ์ูกตอ้งป๊ับเราตาย
เลย เพราะกวา่เราจะท าใหเ้ป็นโสดาบนัเรายงัเกือบเป็นเกือบตายอยูแ่ลว้ แลว้พอความ
ถูกตอ้งเป็นพระอรหันตเ์ราก็หมดโอกาสใช่ไหม แต่ถา้เราเป็นปุถุชน ความถูกตอ้งของ
เรา ใหเ้รามีความเช่ือ ใหศ้รัทธาในพุทธศาสนา แลว้เราพยายามปฏิบติัของเรา ปฏิบติัให้
มนัถูกตอ้ง ถา้ใหม้นัถูกตอ้งนะมนัอยู่ท่ีจริตนิสัย ถา้มนัตรงกบัจริตนิสัย ท  าแลว้มนัจะ
ไดผ้ล ถา้มนัไม่ตรงกบัจริตนิสัยของเรา เราพยายามแลว้มนัจะไม่ไดผ้ลของเรา ถา้มนั
ถูกตอ้งนะ 
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 ฉะนั้น ว่าจิตมนัอยูท่ี่ไหน? จิตมนัอยูใ่นร่างกายเราน่ีแหละ จิตมนัอยูใ่นร่างกายเรา 
เวลาร่างกายทางการแพทย ์ สมองมนัควบคุมร่างกาย เซลลป์ระสาทต่างๆ มนัใชง้านแต่
ละอยา่ง จิตน้ีมนัเป็นพลงังา ดูสิเวลาจุลปันถกเวลาเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาแลว้ เวลา
พระพุทธเจา้ใหไ้ปตามจุลปันถกมาฉนัอาหาร แบ่งร่างเป็นพนัๆ ร่างเลย เพราะพระองค์
เดียวเขา้ไปวดัเตม็วดัหมดเลย ไปถามองคไ์หนก็จุลปันถก จุลปันถกหมดเลย เราบอกแลว้
จิตอยูท่ี่ไหน น่ีจิตเวลามนัออกเป็นฤทธ์ิเป็นเดชไปแลว้ อนัน้ีพดูถึงว่าจิตมนัอยูใ่นร่างกาย
น้ี ถา้จะบอกว่าอยูก่ลางหนา้อก อยูก่ลางหนา้อกจริงๆ เวลาหดสั้นเขา้มาแลว้มนัอยูต่รงน้ี 
แต่เวลามนัอยูต่รงน้ีป๊ับท่ีอ่ืนก็ตอ้งไม่รู้เลยสิ แต่ท าไมมนัแผซ่่านไปทั้งตวัล่ะ? แลว้
แผซ่่านจนแผไ่ปขา้งนอกดว้ย  

 ฉะนั้น จิตอยูท่ี่ไหน จิตอยูใ่นร่างกายน้ี อยูใ่นสมองก็ไม่ใช่ อยูใ่นร่างกายน้ี แต่ถา้
เวลามนัหดสั้นเขา้มา เพราะเวลาท าอปัปนาสมาธิ เวลาจิตสงบก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญา
อบรมสมาธิ หรือก าหนดอานาปานสติ เวลาละเอียดเขา้ไปเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
มนัยงัรอบรู้ ออกรู้ได ้ เวลาเขา้ไปอปัปนาสมาธิ น่ีแมแ้ต่อยูใ่นร่างกายน้ียงัไม่รับรู้อะไร
เลย สักแต่ว่า มนัทิง้ร่างกายน้ีเลย อยูใ่นร่างกายน้ี แต่ไม่รับรู้เร่ืองร่างกายน้ีเลย เพราะ 
เพราะมนัไม่ไดย้นิอะไรทั้งส้ิน มนัทิ้งกายเลย มนัอยูเ่ป็นเอกเทศเลย จิตอยูใ่นร่างกายน้ี 
มนัอยูโ่ดยเอกเทศของมนั ไม่ยอมรับรู้เร่ืองร่างกายน้ีเลย น่ีแค่สมาธินะยงัไม่ใชปั้ญญา
อะไรเลย ยงัไม่ไดพ้ิจารณาอะไรเลย 

 ฉะนั้น เขาถามว่าท่ีถกูตอ้งจิตอยูต่รงไหนกนัแน่คะ ผูเ้ขียนเป็นลูกศิษยใ์ครล่ะ? ถา้
เป็นลูกศิษยห์ลวงตา ถา้เราเช่ือมัน่หลวงตาเราก็ตั้งไวท่ี้ปลายจมูกกไ็ด ้ ถา้เช่ือมัน่ในทาง
ปฏิบติั เขาบอกว่าอยูท่ี่เหนือสะดือ ๒ เซ็น เออ โยมเป็นลูกศิษยใ์ครล่ะ? อาจารยเ์ขาบอก
ว่าจิตน้ีอยูจุ่ดศูนยก์ลางเหนือสะดือ ๒ น้ิว ๒ น้ิวหรือ ๒ เซ็น เออ แลว้มาก าหนดใหจิ้ตอยู่
ท่ีหนา้อก อา้ว เป็นลูกศิษยใ์ครล่ะ? อาจารยเ์ขาสอนอยา่งนั้นไง แต่เขาว่าความรู้สึกอยูท่ี่
ไหน จิตอยูท่ี่นัน่ น่ีบางอาจารยเ์ขาสอนอยา่งนั้น บางอาจารยเ์ขาเอาสติตั้งไว ้บางอาจารย์
บอกว่าตั้งไวท่ี้ปลายจมูก อนัน้ีเป็นอุบาย เป็นอุบาย ดูสิท่ีเขาภาวนากนั ครูบาอาจารยท่์าน
ถนดัทางใดท่านจะสอนทางนั้น ท่านถนดัของท่าน เพราะท่านท าอยา่งนั้นแลว้ท่านไดผ้ล 
พอท่านไดผ้ลท่านถึงสอนประสบการณ์ของท่าน  
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 ฉะนั้น เราฟังแลว้เอามาเป็นอุบาย แลว้เราก็พยายามฝึกหดัของเรา ถา้โยมท าเป็น
แลว้นะเด๋ียวโยมจะสอนบอกจิตอยูท่ี่โยมท า โยมท าไดโ้ยมก็จะบอกว่าน่ีจิตอยูต่รงน้ี โยม
ก็จะบอกทฤษฎีของโยมออกมาเหมือนกนั แต่ว่าจิตอยูท่ี่ไหน จิตอยูท่ี่ร่างกายน้ี แลว้เรา
ประพฤติปฏิบติัของเรา เพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 


