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เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
อะไรคือจิต –จิตพระอรหันต 

  
 ทานอาจารยม่ันทานวา “ใจ” มีภาษาเดียวเหมือนกันหมด ไมวาจะเปนชาติใด
ภาษาใด มีเพียงความรูคือใจน้ี ฉะน้ันทานจึงวาเปนภาษาเดียว พอนึกออกมาก็เขาใจ 
แตเวลาแยกออกมาพดูตองเปนภาษาน้ันภาษาน้ี ไมคอยเขาใจกัน ความรูสึกภายในจิต
ใจนั้นเหมือนๆ กัน ธรรมกับใจจึงเขากันสนิท เพราะธรรมก็ไมไดเปนภาษาของอะไร 
ธรรมก็คือภาษาของใจ ธรรมอยูกับใจ” 
 ความสุขความทุกขอยูกับใจ การทําใหสุขหรือใหทุกขเกิดขึ้นก็ใจเปนผูคิดขึ้นมา 
ผลที่ปรากฏขึ้นเปนสุขเปนทุกข ใจเปนผูรับรู เปนผูรับภาระในผลของตนที่คิดขึ้นมา ใจ
กับธรรมจึงเขากันไดสนิท ไมวาจะเปนชาติใดภาษาใด เรื่องธรรมนั้นเขากันไดทั้งนั้น 
เพราะใจกับธรรมเปนของคูควรกันอยูแลว 
 ใจน้ีคือแกนในสกลกายของเรา เปนแกนอันหนึ่งหรือเปนของแข็ง หรือเปน
สาระสําคัญท่ีมีอยูในรางกายน้ี ไดแกใจเปนหลักใหญ อาการทีเ่กิดข้ึนจากใจ เชน ความ
คิดความปรุง เกิดแลวดับ ๆ ก็หมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมา คือความ
คิดปรุง ความหมายเก่ียวกับการคาดการจดจําน้ันหมายถึงสัญญา ยาวออกไปก็เปน
สัญญา ส้ันก็เปนสังขาร คือปรุงแพล็บก็เปนสังขาร สัญญา คือความหมายความจํา 
วิญญาณหมายถึงการรับรูในขณะท่ีส่ิงภายนอกเขามาสัมผัสอายตนะภายใน เชน ตากับ
รูปสัมผัสกันเกิดความรูขึ้นมา เปนตน เหลานี้มีการเกิดการดับอยูประจําตัวของเขาเอง 
ทานจึงเรียกวา “ขันธ” แตละหมวดแตละกองรวมแลวเรียก วา “ขันธ” 

ขันธหากองน้ีมีการเกิดการดับกันอยูเปนประจํา แมแตพระขีณาสพทานก็มี
อาการเหลาน้ีเชนเดียวกับสามัญชนท่ัวๆ ไป เปนแตวาขันธของทานเปนขันธลวนๆ ไม
มีกิเลสเปนเครื่องบังคับบัญชาใชใหทํานี้ ปรุงนี้คิดนั้น เปนขันธที่คิดโดยธรรมชาติของ
มันเอง เปนอิสระของขันธ ไมมีอะไรมาบังคับใหคิดนั่นปรุงนี่เหมือนจิตสามัญชนทั่วๆ 
ไป ถาจะเทียบขันธของสามัญชนทั่วไป ก็เหมือนนักโทษท่ีถูกบังคับบัญชาอยูตลอดเวลา 
ความคิดความปรุง ความสําคัญม่ันหมายตางๆ เหลานี้ ลวนแตมีผูบังคับบัญชาออกมา 
ใหคิดอยางน้ันใหปรุงอยางน้ี ใหสําคัญม่ันหมายอยางน้ันอยางน้ี คือมีกิเลสเปนนาย หัว
หนา บังคับบัญชาขันธเหลาน้ีใหแสดงตัวข้ึนมา 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๗ 

๑๒๗ 

 สวนพระขีณาสพคือพระอรหันตทานไมม ี ปรุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแลวก็ดับ
ไปธรรมดาไมมีเชื้อตอ ไมมีเชื้อกดถวงจิตใจ เพราะไมมีอะไรบังคับเหมือนดังขันธที่มี
กิเลสปกครองหรือมีกิเลสเปนหัวหนา ผิดกันตรงนี ้แตความจริงน้ันเหมือนกัน 
 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนอนิจจัง คือความไมเที่ยง ความแปรสภาพของแตละ
ขันธๆ มีประจําตัวดวยกัน นับแตรูปขันธคือกายของเรา เวทนาขันธ ไดแกความสุข 
ความทุกข ความเฉยๆ น่ีก็เกิดดับๆ สัญญา สังขาร วิญญาณ มีเกิดมีดับประจําตนอยู
ตลอดไป 
 สวนความรูจรงิๆ ท่ีเปนรากฐานแหงความรูเก่ียวกับส่ิงตางๆ ที่เกิดดับๆ นี้ไม
ดับ เราจะพูดวา “จิตนี้ดับไมได” เราจะพูดวา “จิตนี้เกิดไมได” เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์
แลวจึงหมดปญหาในเรื่องเกิดเรื่องตาย ท่ีเก่ียวกับธาตุขันธไปถือกําเนิดเกิดท่ีน่ันท่ีน่ี 
แสดงตัวอันหยาบออกมา เชน เปนสัตวเปนบุคคลเหลานั้น เปนตน จึงไมมีสําหรับจิต
ทานท่ีบริสุทธ์ิแลว 
 แตถาไมบริสุทธ์ิ ก็พวกน้ีแหละไปเกิดไปตาย หมายปาชาอยูไมหยุด เพราะจติ
ท่ีไมตายน้ีแหละ 
 ฉะน้ันพระพุทธเจาจงึทรงสอนโลก เฉพาะอยางยิ่งคือโลกมนุษยเรา ผูที่รูดีรูชั่ว รู
บาปบุญคุณโทษ และรูวิธีการที่จะแกไขดัดแปลงหรือสงเสริมได เขาใจในภาษาธรรมที่
ทานแสดง ทานจึงไดประกาศสอนโลกมนุษยเปนสําคัญกวาโลกอ่ืนๆ เพื่อจะไดพยายาม
ดัดแปลงหรือแกไขสิ่งที่เห็นวาไมเกิดประโยชนและเปนโทษ ออกจากจิตใจกายวาจา 
และสอนใหพยายามบํารุง สงเสริมความดีท่ีพอมีอยูบางแลวหรือมีอยูแลว และที่ยังไมมี
ใหมีใหเกิดขึ้น สิ่งที่มีแลวบํารุงรักษาใหเจริญ เพื่อเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจใหมีความชุม
เย็นมีความสงบสุข มีหลักมีเกณฑดวยคุณธรรมคือความดี หากไดเคล่ือนยายจากธาตุ
ขันธปจจุบันน้ีไปสูสถานท่ีใด ภพใดชาติใด จิตที่มีความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงอยูเสมอ 
ยอมเปนจิตที่ดี ไปก็ไปดี แมจะเกิดก็เกิดดี อยูก็อยูดี มีความสุขเรื่อยๆไป 

จนกวาจิตน้ีจะมีกําลังสามารถอํานาจวาสนา มีบุญญาภิสมภารที่ไดสรางโดย
ลําดับลําดา นับตั้งแตอดีตมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ตอเนื่องกันมา เชนวานน้ีเปนอดีต
สําหรับวันน้ี วันน้ีเปนอดีตสําหรับวันพรุงน้ี ซึ่งเปนวันที่เราไดสรางความดีมาดวยกันทั้ง
น้ัน และหนุนกันเปนลําดับ จนกระทั่งจิตมีกําลังกลาสามารถ เพราะอํานาจแหงความดี
นี้เปนเครื่องสนับสนุน แลวผานพนไปได 
 คําวา “สมมุต”ิ คือการเกิดการตายดังท่ีเปนอยูน้ัน จะไปเกิดในภพที่เงียบๆ 
ละเอียดขนาดไหนก็ตาม ที่เปนเรื่องของสมมุติแฝงอยูนั้นจึงไมม ี ทานผานไปหมดโดย
ประการทั้งปวง นี่ไดแกจิตพระอรหันตและจิตพระพุทธเจา พูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องของ 
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๑๒๘ 

“พระวังคีสะ” พระวังคีสะ ทานเกงมากในการท่ีดูจติผูท่ีตายแลว ไปเกิดในภพใดแดนใด 
ตั้งแตทานเปนฆราวาส ใครตายก็ตาม จะวาทานเปนหมอดูก็พูดไมถนัด ทานเกงทาง
ไสยศาสตรน่ันแหละ เวลาใครตายเขานําเอากะโหลกศีรษะมาใหเคาะ ปอก ๆๆ 
กําหนดดูทราบวาอันน้ันไปเกิดท่ีน่ัน ๆ เชนไปเกิดเปนสัตวนรกก็บอก ไปเกิดในสวรรค
ก็บอก ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไปเกิดเปนเปรตเปนผีอะไรทานบอกหมดไมมีอัดมีอั้น 
บอกไดท้ังน้ัน ขอใหไดเคาะกะโหลกศีรษะของผูตายน้ันก็แลวกัน 
 พอทานวังคีสะไดทราบจากเพื่อนฝูงเลาใหฟงวา พระพุทธเจายังเกงกวานี้อีก
หลายเทา ทานอยากไดความรูเพ่ิมเติม จึงไปยังสํานักพระพุทธเจาเพื่อขอเรียนวิชา
แขนงนี้เพิ่มเติมอีก พอไปถึงพระพุทธเจาทานก็เอาศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะ “เอา 
ลองดูซิไปเกิดที่ไหน?” เคาะแลวฟง เงียบ, เคาะแลวฟง เงียบ, คิดแลวเงียบ กําหนด
แลวเงียบ ไมปรากฏวาเจาของกะโหลกศีรษะน้ีไปเกิดท่ีไหน! 
 ทานจนตรอก ทานพูดสารภาพอยางตรงไปตรงมาวา “ไมทราบที่เกิด” 
 ทีแรกพระวังคีสะน้ีวาตัวเกงเฉลียวฉลาด จะไปแขงกับพระพุทธเจาเสียกอนกอน
จะเรียนตอ พอไปถึงพระพุทธเจา พระองคเอากะโหลกศีรษะพระอรหันตมาใหเคาะนี ่
ซิ ! ทานมาติดตรงนี!้ ทีน้ีก็อยากจะเรียนตอ ถาเรียนไดแลวก็จะวิเศษวิโสมาก เมื่อ
การณเปนไปเชนนั้นก็ขอเรียนที่สํานักพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ทรงสอนวิชาให สอน
วิธีให คือสอนวิชาธรรมน่ีให ฝกปฏิบัติไป ๆ พระวังคีสะก็เลยสําเร็จพระอรหันตขึ้นมา 
เลยไมสนใจจะไปเคาะศีรษะใครอีก นอกจากเคาะศีรษะเจาของ รูแจงชัดเจนแลวหมด
ปญหาไปเลย นี่เรียกวา “เคาะศีรษะที่ถูกตอง”! 
 เม่ือยกเร่ืองจิตท่ีไมเกิดข้ึนมา กะโหลกศีรษะของทานผูบริสุทธ์ิแลว เคาะเทา
ไรก็ไมรูวาไปเกิดท่ีไหน! ทั้งๆ ที่พระวังคีสะแตกอนเกงมาก แตจิตที่บริสุทธิ์แลวหาที่
เกิดไมได ! เชน “พระโคธิกะ” ก็เหมือนกัน น้ีก็นาเปนคติอยูไมนอย ทานไปบําเพ็ญ
สมณธรรมเจริญขึ้นไปโดยลําดับๆ แลวเส่ือมลง เจริญขึ้นเสื่อมลง ฟงวาถึงหกหน หนที่
เจ็ดทานจะเอามีดโกนมาเชือดคอตนเอง “โอ เสียใจ” แตกลับไดสติขึ้นมา จึงได
พิจารณาธรรมจนไดเปนพระอรหันตในวาระสุดทาย อันนี้เราพูดยอเอาเลย ตอนทาน
นิพพาน พวกพญามารก็มาคนหาวิญญาณของทาน พูดตามภาษาเราก็วา “ตลบเมฆ
เลย”  การขุดการคนหาวิญญาณของทานนั้นไมเจอเลย ไมทราบวาทานไปเกิดที่ไหน 
 พระพุทธเจาจึงรับสั่งวา “การที่จะคนหาวิญญาณของพระโคธิกะที่เปนบุตรของ
เรา ซึ่งเปนผูสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลวโดยประการทั้งปวงนั้น จะขุดจะคนจะพิจารณาเทาไร 



 

ธรรมชุดเตรียมพรอม ๑๒๙ 

๑๒๙ 

หรือพลิกแผนดินคนหาวิญญาณทานก็ไมเจอ มันสุดวิสัยของ “สมมุติ” แลวจะเจอ
อยางไร! มันเลยวิสัยของคนท่ีมีกิเลสจะไปทราบอํานาจจิตของพระอรหันตทานได!  
 ในวงสมมุติท้ังหลาย ไมมีผูใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันตทานได 
เพราะทานนอกสมมุติไปแลว จะเปนจิตเหมือนกันก็ตาม ลองพิจารณาดูซิ จิตของเราที่
กําลังลมลุกคลุกคลานอยูเวลาน้ีก็ตาม เมื่อไดถูกชําระเขาไปโดยสม่ําเสมอไมหยุดไม
ถอย ไมละความเพียรแลว จะคอยละเอียดไปได จนละเอียดถึงที่สุด ความละเอียดก็
หมดไป เพราะความละเอียดนั้นเปนสมมุต ิ เหลือแตธรรมชาติทองทั้งแทงหรือธรรมทั้ง
ดวง ที่เรียกวา “จิตบริสุทธ์ิ” แลวก็หมดปญหาอีกเชนเดียวกัน เพราะกลายเปนจิต
ประเสริฐ เชนเดียวกับจิตของทานท่ีพนไปแลวน้ันน่ันแล 
 จิตประเภทนี้เปนเหมือนกันหมด ไมนิยมเปนผูหญิงผูชาย นี่เปนเพศหรือสมมุติ
อันหน่ึงตางหาก สวนจิตน้ันไมไดนิยมวาเปนหญิงเปนชาย ความสามารถในอรรถใน
ธรรมจึงมีไดทั้งหญิงทั้งชาย และความสามารถที่บรรลุธรรมขั้นตางๆ จนกระท่ังถึง
วิมุตติหลุดพนไปได ก็เปนไปไดทั้งผูหญิงผูชาย ไมมีกฎเกณฑที่จะบังคับกันได ขอแต
ความสามารถอํานาจวาสนาของตนพอแลว เปนอันผานไปไดดวยกันท้ังน้ัน 
 เพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามอบรมจิตใจของเรา อยางนอยก็ใหไดความสงบ
เย็น จะดวยธรรมบทใดก็ตาม ท่ีเปนธรรมซ่ึงจะกลอมใหจิตมีความสงบ แลวปรากฏ
เปนความรมเย็นเปนสุขขึ้นมาภายในจิตใจ พึงนําธรรมบทน้ันมาเปนเคร่ืองกํากับ มา
เปนเครื่องพึ่งพึง เปนเครื่องยึดของจิต เชน อานาปานสติ ซึ่งเปนกรรมฐานสําคัญบท
หน่ึงในวงปฏิบัติท้ังหลาย รูสึกวาอานาปานสติจะเปนธรรมท่ีถูกกับจริตนิสัยของคน
จํานวนมากกวาธรรมบทอ่ืนๆ และนําเขามาประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราใหได
รับความสงบเย็น 
 เมื่อใจเริ่มสงบ เราก็จะเริ่มเห็นสาระของใจ หรือจะเร่ิมเห็นใจวาเปนอะไร เปน
อยางไร ก็คือความท่ีจิตรวมกระแสของตัวเขามาสูจุดเดียว เปนความรูลวนๆ อยู
ภายในตัว น้ันแหละทานเรียกวา “จิต” ความรวมตัวเขามาของจติน้ี รวมเขามาตามขั้น 
ตามความสามารถ ตามความละเอียดของจิต ตามขั้นของจิตที่มีความละเอียดเปน
ลําดับ ถาจิตยังหยาบ รวมตัวเขามาก็พอทราบไดเหมือนกัน เมื่อจิตละเอียดเขาไปก็
ทราบความละเอียดลงไปอีกวา จิตนี้ละเอียด จิตนี้ผองใส จิตน้ีสงบย่ิง จิตนี้เปนของ
อัศจรรยย่ิง ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับๆ จิตดวงเดียวนี้แหละ! 
 การชําระการอบรมเพื่อความสงบ การพิจารณาคนควาแกไขส่ิงท่ีขัดของภายใน
จิตดวยปญญา ซึ่งเปนวิธีท่ีจะทําใหจิตกาวหนา หรือทําใหถึงความจริงของจิตไดโดย
ลําดับ ดวยการกระทําดังท่ีกลาวน้ี ใจจะหยาบขนาดไหนก็หยาบเถอะ ถาลงความเพียร
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ไดพยายามติดตอกันอยูเสมอดวยความอุตสาหพยายามของเราอยูแลว ความหยาบน้ัน
ก็จะคอยหมดไป ๆ ความละเอียดจะคอยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทําหรือการ
บําเพ็ญของเรา จนกระทั่งสามารถผานพนดวยการฟาดฟนกิเลสใหแหลกไปไดเชนเดียว
กันหมดไมวาผูหญิงผูชาย 
 ในขณะที่เรายังไมสามารถจะทําอยางนั้นไดก็ไมตองเดือดรอนใจ ขอใหทําใจให
มีหลักมีเกณฑ เปนที่ยึดเปนที่พึ่งของตนเองได สวนสกลกายน้ีเราก็พ่ึงเขามาแลวต้ังแต
วันเกิด ทราบไดดวยกัน พาอยูพานอน พาขับพาถาย พาทํางานทําการ ทํามาหาเล้ียง
ชีพ ทั้งเราใชเขา ทั้งเขาใชเรา ทั้งเขาบังคับเรา ทั้งเราบังคับเขา เชน บังคับใหทํางาน 
แลวเขาก็บังคับเราใหเปนทุกข ปวดน่ันเจบ็น่ี ตองไปหาหยูกหายามารักษา ก็เขาน่ัน
แหละเปนคนเจ็บ และก็เขาน่ันแหละเปนคนหาหยูกหายา เงินทองขาวของก็เขาแหละ
หามา มันหนุนกันไปหนุนกันมาอยูอยางน้ี 
 ไมทราบวาใครเปนใหญกวาใคร ธาตุขันธกับเรา? เราบังคับเขาไดช่ัวกาล และ
เขาก็บังคับเราไดตลอด! การเจ็บไขไดปวย การหิวกระหาย การอยากหลับอยากนอน 
ลวนแตเปนเรื่องกองทุกขซึ่งเขาบังคับเราทั้งนั้น และบังคับทุกดาน แตเราบังคับเขาได
เพียงเล็กๆ นอยๆ ฉะน้ันในกาลอันควรท่ีเราจะบังคับเขา ใหพาเขาภาวนา เอา ทําลงไป 
เม่ือธาตุขันธมันปกติอยู จะหนักเบามากนอยเพียงไรก็ทําลงไป แตถาธาตุขันธไมปกต ิ
มีการเจ็บไขไดปวย เราก็ตองรูความหนักเบาของธาตุขันธ เร่ืองใจใหเปนความเพียร
อยูภายในตัวอยาลดละปลอยวาง เพราะเปนกิจจําเปน 
 เราอาศัยเขามานานแลว เวลานี้มันชํารุดทรุดโทรมก็ใหทราบวามันชํารุด อันไหน
ที่ควรจะใชได อันไหนที่ใชไมได เราเปนเจาของทราบอยูแกใจ ท่ีควรลดหยอนผอนผัน
ก็ผอนผันไป 
 สวนใจที่ไมเจ็บปวยไปตามขันธ ก็ควรเรงความเพียรอยูภายใน ไมขาดประโยชน
ที่ควรไดรับ ใหใจมีหลักมีเกณฑ อยูก็มีหลัก ตายก็มีหลัก เกิดท่ีไหนก็ใหมีหลักเกณฑ
อันดีเปนที่พึงพอใจ คําวา “บุญ” ก็ไมใหผิดคาดผิดหมาย ไมใหผิดหวัง ใหมีสิ่งที่พึงพอ
ใจอยูตลอดเวลา สมกับเรา “สรางบุญ” คือความสุขท่ีโลกตองการดวยกัน ไมมีใครอิ่ม
พอก็คือความสุขน่ีแหละ จะเปนสุขทางไหนก็ตามเปนสิ่งที่โลกตองการ เฉพาะอยางย่ิง
สุขทางใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทําคุณงามความดีเปนลําดับๆ มีภาวนา เปนตน 
 น่ีเปนความสุขอันเปนแกน หรือเปนสาระสําคัญภายในใจ ฉะน้ันใหพากัน
บําเพ็ญในเวลารางกายหรือธาตุขันธยังเปนไปอยู เม่ือถึงอวสานแหงชีวิตแลวมันสุดวิสัย
ดวยกัน ทําไดมากนอยก็ตองหยุดในเวลาน้ัน เรียกวาหยุดงานพักงาน และเสวยผลใน
อันดับตอไป 
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 โนน! ภพตอไปโนน! ควรจะทําไดเราก็ทํา ถาผานไปเสียหรือหลุดพนไปได ก็
หมดปญหาดวยประการทั้งปวง ไมมีอะไรมาเกี่ยวของยุงเหยิงตอไป นี่พูดถึงเรื่องจิต 
เพราะจิตเปนหลักใหญ ที่จะพาเราไปดีไปชั่ว ไปสุขไปทุกข ก็คือจิต ไมใชสิ่งอื่นใดที่จะ
พาใหเปนไป 
 คําวา “กรรม” วา “เวร” ก็อยูที่จิตเปนผูสรางไว ตนจะจําไดหรือไมไดก็ตาม แต
เช้ือของมันซ่ึงมีอยูภายในใจน้ันก็ปดไมอยูในการใหผล เพราะเปนรากเหงาอยูในจิต 
เราก็ยอมรับไปตามกรรมนั้น แตเราอยาไปตําหนิมัน เมื่อเราทําลงไปแลวก็เปนอันทํา 
จะไปตําหนิไดอยางไร มือเขียนตองมือลบ ยอมรับกันไปเหมือนนักกีฬา เรื่องของกรรม
เปนอยางนั้น จนกวาจะพนไปได มันก็หมดปญหาน่ันแหละ 
 ตอไปใหทานปญญา (ภิกษุปญญาวัฑโฒ Peter John MORGAN ชาวอังกฤษ) 
อธิบายใหทานเหลาน้ีฟง เพราะมีชาวตางประเทศอยูดวย 


