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จิตพระอรหันต 
 

เราไมสงสัยและเขาใจชัด เวลาปวยหนักๆ เปนยังไง ที่วาจิตจะออกจากรางไป
จริงๆ ทุกขเวทนากลาขึ้นถึง ๙๙% ๆ ความรูอันน้ีจะปลอยเขามาหมด ปลอยความรับ
ผิดชอบนะ เพราะจิตไดถอดถอนอุปาทานหมดแลว เปนจิตท่ีบริสุทธ์ิสมบูรณลวนๆ 
แลว 

ความรับผิดชอบทางสัญชาตญาณเปนยังไง เราจะเห็นตัวอยางท่ีชัดๆ เชน 
เวลาเราเดินไปท่ีล่ืนๆ มันจะหกลม แตจิตจะชวยตัวเองอยางเต็มที ่คนมีกิเลสเต็มหัวใจ
ก็ตาม พระอรหันตก็ตามนะ จะชวยเจาของอยางเต็มท่ีในเวลาน้ัน ไมยอมใหหกลม
งายๆ จนกระทั่งสุดกําลังแลวถึงจะยอมลม หรือเดินไปจะเหยียบรากไมเขาใจวาเปนงูจะ
กระโดดทันท ี นั่นเปนกิริยาแหงสัญชาตญาณรับผิดชอบตัวเองของพระอรหันต ไมใช
อุปาทาน ที่ตางกันอยูคือ จิตของปุถุชนจะรอนวูบเพราะตกใจกลัว มันจะสะเทือนมาก
ภายในใจ สวนจิตของทานผูสิ้นกิเลสแลว เพียงแตแสดงอาการแย็บๆ เทาน้ัน เพียงแต
รับทราบวาจะเปนอันตรายตอขันธ นี่เปนกิริยาของสัญชาตญาณผูรับผิดชอบตัวเอง 
เปนอยางนี้ดวยกัน ไมวาปุถุชนหรือพระอรหันตเปนเหมือนกัน 

สวนจิตท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ แลวเปนหลักธรรมชาติประจําใจ คือ รับผิดชอบตัวเอง
ท่ัวสรรพางครางกาย คือ ตองรูเจ็บรูปวด รูรอนรูหนาว น่ีรับทราบตลอด เพียงแตสิ่ง
เหลาน้ีไมไดซึมซาบเขาสูใจไดเทาน้ัน น้ีเปนหลักธรรมชาติ เปนอฐานะ เปนอยางอื่นไป
ไมไดตองเปนอยางนั้น ไมซึมซาบ ไมกระเทือนถึงจิต อันน้ีเรียกวาเวทนาจิต ในจิตพระ
อรหันตไมม ีคือไมมีเวทนาจิต มีเฉพาะเวทนาทางกายอยางเดียว สุขไมมี ทุกขไมม ีไม
มีรอน ไมมีหนาว ที่จะเขาไปสัมผัสภายในจิต เพียงแตรับทราบเทาน้ัน แตไมซึมซาบเขา
สูใจ คือไมประสานกัน 

ทีนี้เวลาจิตถึงขั้นที่จะปลอยตัวจากรางกายที่ครองตัวอยู คือจะปลอยความรับ
ผิดชอบ จิตจะหดตัวเขามาหมด ตาไมใชตาบอด เลยบอดไปแลว เปนยังไงเลยบอด คือ
เหมือนทอนไมทอนซุงไปหมด ไมมีความหมายทั้งสิ้นเลย น่ีเรียกวา ๙๙% ถารอย
เปอรเซ็นต จิตน้ีก็ขยับออกจากรางน้ีก็เรียกวาตายแหละ คือ ๙๙% เตรียมแลวที่จะออก 
จากนั้นก็ออกจากราง ถาไมออกก็ยอนเขามาสูความรับผิดชอบ ใหพากันจําไวนะ จิต
ดวงน้ีเปนอยางน้ีนะ ลึกลับมาก 
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โดยท่ัวไปแลวจิตน้ีลึกลับมาก แตถาหลักวิชาของพระพุทธเจา ปฏิบัติตามหลัก
วิชาของพระพุทธเจาและรูตามทานแลว จะไมมีอะไรลึกลับเลย พระพุทธเจาทรงสอนไว
ยังไง ใจจะทะลุถึงกันๆ เพราะทรงสอนไวแลวเพราะทรงทะลุมาแลวถึงมาสอนโลก จึง
ไมมีอะไรท่ีผิดเรียกวาสวากขาตธรรม เราสวดอยูทุกวันวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวชอบแลว คือชอบอยางนี้เอง ปฏิบัติเขา
ไปก็ยอมรับเรื่อยไปเลย 

นี่เราหมายถึงจิตที่จะออกจากรางนะ ทีน้ีเวลาจิตหมดความรับผิดชอบนะ 
ทุกขเวทนาในรางกายจะมีมากขนาดไหน ถึงขนาดที่วาจะอยูไมได เวลาน้ันทุกขเวทนา
ทั้งหมดดับไป พรอมกับรางกายหมดความหมาย ตา หู จมกู รางกายเปนทอนไมทอน
ซุงฉันใด ทุกขเวทนาก็ไมมีฉันนั้นเหมือนกัน เปนอันวาระงับหมด จะเหลือแตความรู
เทาน้ัน ถาขยับก็ไป ผูรูจะไมมีทุกขเวทนาทางกายใหรับทราบเลย มันดับหมด 

ขณะเดียวกับรางกายหมดความหมายน่ันแล ความรับผิดชอบของจิตจึงหดตัว
เขามาในจุดจุดเดียว ถาวาจุดนะเขามาอยูในน้ัน รางกายหมดความหมายไปเลย ไมมีวา
เจ็บวาปวด ไดยินโนนนี่ไมม ีดับหมดทวารน่ี เหลือแตความรูเทาน้ัน ถาขยับก็ไป คนเรา
ถาหากวามีสติอยูแลว เวลาจะตายจริงๆ ทุกขเวทนาทางกายจะตองดับหมด กอนเวลา
จิตออกจากราง สวนพวกเรามันไมเปนอยางน้ัน มันทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงตกที่นอน และ
วุนวายตั้งแตยังไมตาย ยังไมจวนจะตายก็ดิ้นไปกอนแลว มันเปนอยางน้ันนะ น่ีเราไม
อยากพูดไปมากมันกระเทือนลูกศิษยหลวงตาบัวนั้นแหละมันไมไปไหน มันติดตรงนี้
แหละ พูดไดแคนั้น 

นี้พูดถึงเรื่องจิตตภาวนามันสําคัญมากอยางนี้นะ เวลาทานอยูในปาเขาทานมา
ปรุงมาคิดยุงอะไรกับหยูกกับยา เวลาจําเปนจริงๆ ใจทานจะหมุนต้ิวเขามาขางในเลย 
เปนอะไรก็ตามทานจะไมกลัวคําวาเปนวาตาย ดูความจริงเทาน้ันวาเปนยังไง เอาใหถึง
ขีดถึงแดนในเวลายังไมตายดูกันใหชัดเจน เวลาตายแลวก็หมดวิสัยท่ีจะดู เมื่อเปนอยาง
นั้นแลวกําลังจิตของทานผูบริสุทธิ์จะเดนผึงๆ เลยนะ เรื่องความทุกขทั้งหลายจะไมมี
อํานาจเหนือจิตเหลาน้ันเลย จิตนั้นจะฟอกตลอด เพราะฉะน้ันทานจึงวาโรคหายไดดวย
ธรรมโอสถคือการพิจารณา เวลาตายก็ตายอยางอาจหาญ 

ยกตัวอยางทานอาจารยกูของเราที่ทานไปเสียที่บานโคกกะโหลง ทานคงเปน
โรคมะเร็งน่ันแหละ เขาวาเปนฝหัวปลาไหล เปนอยางน้ีนานแลว และหนักๆ เขาทานก็
บอกวาไมไหวแลวนะ จะไมไหวแลว ผมจะไปเร็วๆ น้ี ทานนั่งใหพระประคองอยู แลว
ใหหมูเพ่ือนท้ังหลายทําความเขาใจกับตัวเองใหดีนะ ทานสอนยอๆ ขอใหอบรมใจใหดี
เถอะ จะไมมีอะไรกระทบกระเทือนถึงจิตเลย ขอใหทําจิตใหดีนะ แลวเวลาผมตายไปน่ี
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อยาเขาใจวาผมตายไปนะ ผมที่แทจริงไมไดตายนะ น่ีเปนแตธาตุสลายตัวไปเพราะ
หมดกําลังของมัน เอาละนะไปละนะ เทาน้ันแหละทานก็ไปเลย 

ฟงซิจิตที่รักษาตัวเองไดดีเปนอยางนั้น นี่แหละพระพุทธเจาสอน ถาถึงขั้นนี้
แลวไมมีคําวาเสียหาย ไมเปนไปอยางอื่น คือเชื่อตัวเองไดเลยเต็มรอยเปอรเซ็นต ไมมี
สงสัยอะไรเลย อันไหนที่ไมดีมันก็พังของมันไป ความรูอันน้ีฉิบหายเม่ือไร ตายแลวเกิด 
เกิดแลวตาย มีแตความรูอันเดียวน่ีแหละ ทุกขก็ทุกขแสนสาหัส ยอมรับวาทุกขแตไม
ฉิบหาย ไมมีอะไรไปทําลายจิตใหฉิบหายไดเลย 

นี่แหละตัวที่พาใหเกิดใหตายคือตัวนี้เอง แตเรามันไมรูจึงพาใหเกิด กิเลสปด
ครอบไวอยางมืดมิดปดทวาร เกิดมาเทาไรก็ไมรู ตายมาเทาไร ทุกขยากลําบากมาเทาไร 
สุขขนาดไหน ก็ไมรูวาตัวเองเคยเปนมาอยางน้ัน ทีนี้พอเปดสิ่งที่ปดไวออกก็โลงไปหมด 

พอถึงขั้นรูมันก็เปดไปหมด ไมเคยรูเคยเห็นก็รูก็เห็นข้ึนมาในใจดวงน้ันจะวา
ยังไง เรื่องของตัวนั่นเองมันเกี่ยวโยงกับจิตนี้ไปหมด เหมือนกับวาเรายื่นแขนออกไป
โนน น่ีก็แขนของเรา นี่มันหยั่งมาถึงกันและกันเพราะมันรูนะซ ิ ความรูเปนอยางน้ัน 
เวลาถึงขั้นจิตบริสุทธิ ์แลวยอมขาดจากเครื่องสืบตอทั้งสิ้น ถึงจะรูก็ตามก็ขาดจากกัน ที
นี้จะไมมีเงื่อนตอกันสืบตอไปขางหนาอีก กําหนดดูขางหนามันก็รูชัดอยูในวงปจจุบันนี่
เสีย คือไมมีอะไรเปนเงื่อนตอกันตอไปอีก เพราะรูในวงปจจุบันน้ีหมด คือไมมีอะไร
เปนเงื่อนตอไปอีกแลวที่จะเกิดตายๆ อยางท่ีเคยเปนมาแลว เปนไปไมไดแลวเพราะ
ขาดจากกันหมดแลว 

วงปจจุบันน้ีทานก็ไมยึด นั่นถึงเรียกวารูแท ในวงปจจุบันทานก็รูเทาทานไมยึด 
น่ัน ก็รูแลววาอันน้ีเปนธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ ไมมีอะไรที่จะมาสืบตออีกแลว น่ันทานรู
อยางน้ัน ธรรมพระพุทธเจาสอนใหรูอยางนั้น ทีนี้เวลาดับไปก็มีแตธาต ุ ๔ นี้แตก
กระจายไป จิตที่บริสุทธิ์ก็ออกตามความบริสุทธิ์ของตน ไมไดออกไปเพื่อสูญฟงซ ิ เวลา
ไมบริสุทธิ์ก็อยูตามธรรมชาติที่ไมบริสุทธิ์ แตไมสูญ จะถูกความทุกขความลําบากลําบน
ทับถมขนาดไหนจิตนี้ก็ไมฉิบหายแมเปนทุกข 

ก็เหมือนไฟจี้เรานี้มันไมตายแตก็เปนทุกข ใครอยากใหไฟจ้ีละ ลูกศิษยลูกหา
คนไหนอาจหาญอยากใหไฟจ้ีเกินครู เราไมอาจหาญนะ ไฟจี้มันเจ็บ มีลูกศิษยคนไหน
บางเอาไฟจ้ีดวยความอาจหาญ มันไมตายแตไมกลัวมีไหม…ไมม ีมีแตกระโดดหนีกอน
กลัวไฟจี้ นั่นแหละมันทุกข มันไมฉิบหายก็ตาม ทุกขเปนของทรมานมากไมด ี จึงไมมี
ใครอยากเปนทุกข แตก็จําตองเกิดมารับความทุกขจนไดเพราะไมรูทางออกนั่นเอง 
สัตวท้ังหลายจึงพากันเวียนวายตายเกิดดังท่ีรูๆ  เห็นๆ กันอยูนี่แล 
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การเกิดการตายนั้นมันเกิดมันตายมากี่กัปกี่กัลปแลว ที่อยูนี้ก็ภพหนึ่งแลว ขาง
หนาอีกก็สองแลว ที่เปนมาก็เทาไรแลว มันจะเกิดเปนอะไรมากเทาไร เร่ืองการเกิดการ
ตายของจิตวิญญาณแตละดวงนับไมไดเลย ถาไมมีธรรมเปนเครื่องตัดทอนภพชาติให
นอยลงๆ เพราะธรรมเปนเคร่ืองตัด เครื่องยนเขามา ยนภพยนชาติเขามา เกิดก็เกิด
จริงแตมีความสุข 

ผูที่มีบุญนี่ตางกันกับผูมีบาปอยูมาก เพราะมีที่หลบที่หลีกที่เลี่ยงถามีความด ี
ไมโดนทุกขอยางจังๆ เหมือนคนขี้บาปหาบแตกองทุกขโดยถายเดียวนะ ยังมีที่ผอน
คลายความทุกขลงไดดวยบุญ ถาไมมีความดีไมมีทาง ก็เหมือนวาโรคไมมีหมอไมมียา 
โดนของแสลงเขาไปทุกวันทนไดยังไง อีกหนอยมันก็ตายไดซี ถาฟงหมอโรคหายได ถา
ไมเปนโรคสุดวิสัยจริงๆ จิตของเราก็เหมือนกัน ทานถึงสอนใหพากันสรางความดี สอน
ใหสรางความดี พระพุทธเจาเปนผูสอนนะ คนเราเลิศดวยความดีนะไมใชเลิศดวยความ
ช่ัว 

ดังเมื่อวานพูดถึงคนที่ถูกกิเลสตมตุนใหเชื่อไปวาบาปไมม ี บุญไมมี น่ีแหละ
เรื่องของกิเลสที่มันตมมันตุนคนตมตรงนี้แล ย่ิงหลอกวาตายแลวสูญน่ีย่ิงถนัด เอาให
หลับท้ังเปนเลย คนคนนี้ไมมีทาง ถาหากจิตนี้ยังไมเลิกคิดเลิกเชื่อแบบลมจมเมื่อไร
แลว อยางไรก็จะลมจมอยางนี้ตลอดไป เกิดตายๆ ดวยความสําคัญตนวาตายแลวสูญ 
แตธรรมชาติแทมันไมสูญ มันเคยเปนมาเทาไรแลว ถาหากวามันเปนไปไดดังความเขา
ใจ มันก็ตองสูญไปนานแลว แตนี้มันเปนไปไมไดมันถึงเปนมาอยางนั้น น่ีแหละธรรมะ
พระพุทธเจาทานสอนใหแกความหลงผิดอันเปนพิษเปนภัยเหลาน้ีออกจากใจสัตว 

อเนกชาติสํสารํ  สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ 
คหการ ํคเวสนฺโต  ทุกฺขา ชาต ิปุนปฺปุนํ 
คหการก ทิฏโฐส ิ  ปุนเคหํ น กาหสิ 
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏํ วิสงฺขต ํ
วิสงฺขารคต ํจิตฺตํ  ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา 
ในปฐมโพธิอรรถกถาธรรมบท ทานไดตรัสรูพระโพธิญาณแลวพิจารณาอวิชชา

ยอนหลังไปๆ จนกระท่ังเขามาสูปจจุบัน ตัดขาดสะบั้นลงไป ตั้งแตนี้ตอไปอวิชชาที่เขา
มาปลูกสรางเรือนใหเราไมมีแลว ทานเคยรูเมื่อไรตั้งแตกอน แตเม่ือรูแลวเปนยังไง 
ทรงอุทานขึ้นมาผึงทันท ีน่ีแหละทานจึงสอนใหสรางความดี 

ความดีสําคัญมากนะ อยางที่พูดเมื่อวาน ระวังใหดีเรื่องที่จะมาตัดรอนความดี
ของเรามีอยูทุกระยะนะ เพราะกิเลสมันเคยครองหัวใจเรามามากตอมากแลว นานแสน
นานแลว มันไมยอมลงจากหัวใจสัตวงายๆ เวลาเราจะทําความดีคือจะหนีจากอํานาจ
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ของมัน มันถึงกีดกั้นกีดขวางไวทันที จะทําอะไรก็ตามมันจะมีเรื่องขัดขวางขึ้นมาจนได 
สังเกตดูหัวใจเราก็รูเองๆ ไมตองถามใคร เวลาเราจะทําความดีมนัจะมีอุปสรรคแสดง
ขึ้นมา แมไมมีอุปสรรคมาจากที่ไหนก็ตาม แตอุปสรรคนั่นคือความคิดของเจาของนั่น
แหละ มันใหสรางขึ้นมา สุดทายเราก็ลมตามมันเสียๆ ไปแลว นูนมันเอาตับเอาปอดไป
กินแลวกวาจะรู หรือไมรูเลยก็มาก 

ความดีน่ีถาเราทําจนเคยชินแลวชํานาญแลว ที่นี่ไมทําไมไดนะ ความดีอันใดที่
มีกําลังแลวไมทําไมได เชน เราเคยไหวพระ วันหน่ึงๆ นะไมไหวไมได หาความสบาย
ไมได น่ันเห็นไหมกิเลสกับธรรมะมันฟดกัน ธรรมะจะเอาใหได จะใหสวดมนตใหได 
กิเลสมันไมไดนี ่ นี่ฟดกันตรงนี ้ เวลาธรรมมีกําลังใหทานวันหน่ึงๆ ไมใหขาดได ไมได
ใหทานไมได เมื่อเคยตอนิสัยแลวเห็นอะไรมีอะไรไมไดมีแตอยากจะใหทาน น่ีอํานาจ
ทานน้ีสูงแลว มันเห็นมันรูในหัวใจน่ันแหละ จากคนคนเดียวกันน่ันแล แตกอนมันเปน
อยางน้ัน จิตคิดอยางนั้น แตบัดนี้จิตมันคิดอยางนี้ ตอไปเมื่อแกกลาสามารถแลวทุก
อยางจะราบร่ืนไปตามๆ กันน่ันแหละ 

เชนภาวนา ขี้เกียจที่สุดก็คือลูกศิษยหลวงตาบัว ตอๆ ไปก็จะขยันนะ หมั่นทํา
ไปๆ นอกจากจะใหกิเลสกลอมไปทั้งวันเทานั้นเอง เขาใจไหมละ พูดไปตีไปทานถึงให
พยายามทําความดีนะ เพราะยังไงก็ตองรบกับความชั่วทุกระยะทีเดียว เพราะความช่ัวน่ี
มันมอํีานาจมากอยูบนหัวใจเรามานานแลว ครองหัวใจเรามานานแลวตั้งกี่กัปกี่กัลป 
มันจะลงงายๆ หรือถาไมเอาความดีเขาไปตีไปฆามัน 

ความดีเทาน้ันคือธรรมในหัวใจเรา สรางเขาไปๆ แลวจะมีกําลังมากขึ้นบนหัว
ใจเรา แลวตีกันแหลกเลย ไมมีกิเลสตัวไหนจะกลาหาญมาตอสูกับธรรมได ธรรมข้ึน
ครองใจแลวก็เชนเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองใจมากอนนั่นแล มันมีอํานาจมากขนาดไหน 
ธรรมก็มีอํานาจมากฉันนั้นเชนกันเต็มที ่ อํานาจแหงความดีมีเวลาท่ีมีกําลัง ขอใหทําไป
สรางไปเถอะ อยางไรก็ไมพนที่จะเปนอยางที่วานี้ ธรรมะของพระพุทธเจาไมเคยหลอก
โลกหลอกสงสาร ไมเคยตมตุนใครนอกจากกิเลสเทานั้น ใหพากันตั้งใจทํานะ 

เกิดมาในชาตินี้ภพนี้เราเหมาะที่สุดแลวที่เกิดมาไดพบพระพุทธศาสนา ศาสนา
น่ีเปนศาสนาของทานผูเลิศ พระพุทธเจาผูเปนเจาของศาสนาเปนผูสิ้นกิเลสทุกอยางไม
มีเหลือในพระทัย ทรงเห็นหมดทุกสิ่งทุกอยาง นํามาสอนโลกดวยความรูดวยความเห็น
ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรโกหกเลย ใหเราพยายามตะเกียกตะกายไปตามพระองคแลวจะ
คอยๆ เปนไปเร่ือยๆ ชาตินี้มีตอชาติหนา ชาติหนาตอไปเร่ือยๆ แลวก็คอยเปนคอยไป
ถึงจะเกิดก็เกิด คนมีความดียอมมีที่หลบที่ซอน มีที่หลบที่เลี่ยงที่ซุกที่ซอน ท่ีผอนคลาย



 

ผูบูชาตถาคต ๗๙ 

๗๙

ความทุกขทั้งหลาย ไมเหมือนคนหาบหามกองทุกขอยางเดียว ไปไหนไมมีทางพนนะ 
ไมมีหวังวาจะมีความสุขความเจริญกับโลกผูดีเขาแหละ 

 
เอาละพอนะ 


