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ภวังคจิต 
บรรยายโดยอาจารย สุภีร ทุมทอง 
วันอาสาฬหบูชา 17 กรกฏาคม 2551  

บานพุทธธรรมสวนหลวง 
 

ขอนอบนอมตอพระรัตนตรัย 
 สวัสดีครับ ทานผูสนใจในธรรมะทกุทาน 
 
 วันนี้จะเรียนพระสูตรใหม มาจากคัมภีร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปฏกเลม
ที่ 15  (มหาจุฬา – บาลี) ซึง่มีมาหลายสูตรดวยกัน 
 พระสูตรที่นํามาเรียนนี้เปนคําถามคําตอบ ระหวางเทวดากับพระพุทธเจา ซึ่งเทวดา
มาถามปญหา  กลาวคาถา หรือแสดงความเห็น แสดงทัศนะของตัวเองแลว พระพุทธเจาก็
ตรัสตอบ  ในคัมภีรสังยุตตนิกาย สคาถวรรคนี้มีเรื่องความเห็นของเทวดาหลากหลาย  พวก
เราก็ไปหาอานดูไดในเทวตาสังยุตต  พวกเทวดามาทูลถามปญหาพระพุทธเจา พระองคก็
ตรัสตอบแกความเห็นของเทวดาใหถูกตอง 
 สําหรับความเห็นของเทวดา  ถาเราไดอานดู  กจ็ะคลายความเห็นของพวกเราทั่วไป
นั่นแหละ คือเปนคนชอบความดี ชอบทําบุญ เปนพวกชอบทําปุญญาภิสังขาร เหมือนพวก
เราทั้งหลายนี้เปนแนวเทวดา  พวกนี้จะไมคอยกลาทําชั่ว แตก็ไมกลาละดี  พวกคนวัดนี้จะไม
กลาทําชั่ว แตก็ไมกลาที่จะทิ้งความดี  ดังนั้น ก็จะคอยรักษาความดีอยู  คือ ทําทาน รักษาศีล 
พูดดีๆ  คอยสํารวมระวัง  เปนการทําปุญญาภิสังขาร  ซึ่งเทวดาชอบ  คนวัดก็ชอบเชนกนั 
 คําวา อภิสังขาร หมายถึง การที่ใจเรามีการทํางาน ไมวาจะทํางานฝายดีหรือฝายไมดีก็
เปนอภิสังขารทั้งสิ้น   จิตที่เกิดการปรุงแตงแลวทํางานขึ้น 
 จากเดิมใจเราเปนภวังคจิต ไมมีการทํางานปรุงแตง ตัวภวังคจิตนี้มันเปนจิตที่บริสุทธิ์  
แตมันไมรู  มันโง  ไมรูอะไร ไมรูโลก  แตทําหนาที่ไดสมบูรณ  ไมมีความเฉลียวฉลาดมาก
นัก   ฉลาดโดยสัญชาตญาณเทานั้น  นี้เปนกําลังของภวังคจิต 
 อยางเราหายใจเขาหายใจออกนี้ เราก็ไมตองบอกวา เธอจงหายใจเขา หายใจออก เอา
ออกซิเจนมาเลี้ยงหัวใจเทานี้ ใหเลือดไหลไปเลี้ยงรางกายที่ตางๆ ไมติดขัด  มันเปนการ
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ทํางานของภวังคจิต  พูดงายๆ คือเปนการทํางานที่สมบูรณแบบ  ถาไมมีเหตุภายนอกมาทํา
ใหเกิดการติดขัด  เพียงแตวาไมพนทุกขเทานั้นเอง  คือโดยตัวของมันเอง  มันฉลาดในแงมุม
ของสัญชาตญาณในการเอาตัวรอด  เชนวา เมือ่ถึงเวลากินอาหาร ก็จะสงสัญญาณมาบอก  
เปนอาการตางๆ  ออกมาทางกาย  พอกินอาหารเขาไปแลว มันก็จะทําหนาที่ของมัน  
 อยางเราตักอาหาร ก็ไมตองมาบอกวา มือจงตักลงไป ไมตองบอก เปนไปเอง พอ
อาหารไปถึงปากก็ไมตองบอกวา อาปากเถิด มันอาปากเอง พอเขาไนปากแลวก็กลืนเอง เปน
การทําเอง  เคี้ยวเองหมด  จะมีความคิดวาเปนเรา แทรกขึ้นมาเปนระยะๆ เทานั้นเอง นอกนั้น 
ภวังคจิตทําหมด   ฉะนัน้  จะวาไปแลวภวังคจิตก็เกงมาก  แตเกงแบบสัญชาตญาณ  
 ถาม – อาจารยพูดถึงเรื่องภวังคจิต  แตที่เราเรียน (อภิธรรม) กันมา ภวังคจิตตาม
ความหมายที่เราทราบ ไมใชแบบนี ้ เราเขาใจวาเขาตองนอนหลับอยู ไมรบัอารมณ รักษาภพ
ไว   จริงๆ คืออยางไร  ขอใหอาจารยชวยกรุณาขยายความ  
 ตอบ – คืออยางนี้นะ  ชีวิตเราเหมือนธรรมชาติ หรือจักรวาลอันกวางใหญอันหนึ่ง 
ผมจะยกอุปมาอยางนี้ คือเหมือนมีปาดงดิบอยูปาหนึ่ง  ในปาดงดิบนั้น  สิ่งตางๆ มันทํา
หนาที่ของมันเอง ตนไมก็เติบโตเอง สัตวทั้งหลายก็อยูเอง เปนสัญชาตญาณเอาตัวรอดของ
มันเอง ทุกอยางเปนไปอยางนั้นของมัน   
 รางกายเราถาไมทําอะไร ไมดัดแปลง ก็เปนอยางนั้น โดยผูทีอ่ยูเบื้องหลังทั้งหมดคือ
ภวังคจิต เหมือนธรรมชาติของปาดงดิบ  มันดูเหมือนไมมีระเบียบ  แตในความไมมีระเบียบ 
นั่นคือมีระเบียบที่สุด  ทกุสิ่งเปนอยูได  
 รางกายเรานั้นมันทํางานของมันเองเหมือนจักรวาล เหมือนปาดงดิบ ไมตองไปจัด
ระเบียบใหมันก็ได เมื่อไมมีคนแทรกแซงมันก็อยูของมันได รางกายเราถาไมแทรกแซงก็
เหมือนกันกับจักรวาลหรือปาดงดิบที่ไมมีคนไปแทรกแซง  ไมมีอภิสังขารเขาไปแทรก 
 ถาเราตองการเอาประโยชนจากปาดงดิบ เราก็ตองแปลงมัน ถาแปลงถกู เราก็ใช
ประโยชนไดดี ประสบความสําเร็จ เชนไดทางเดินที่ปลอดภัย ปองกันสัตวรายตางๆ ได 
เรียกวาไดประโยชนมาก    
 ทํานองเดียวกันกับรางกายเรา มันมีความฉลาดโดยสัญชาตญาณในตัวเองอยูแลว มัน
ทําหนาที่ของมันไปเองโดยเราไมตองไปสั่ง ทีนี้ถาเราปรับปรุงหรือพัฒนามัน ภาวนาไปตาม
ไตรสิกขา มันก็ถึงความพนทุกขได  เหมือนกับปาดงดิบที่เราตองการใชประโยชนก็ไปศึกษา
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มันใหเขาใจ แลวก็ทําตามสมควร อาจมีการแทรกแซงบาง แตใหพอสมควรที่จะทําใหเรา
อาศัยอยูไดไมเดือดรอน   แตหากเราไปแทรกแซงปาดงดิบมากไปจนมันผิดรูปผิดแบบของ
มันไป  ก็เกิดปญหาตางๆ มากมายในระบบของมัน  รางกายจิตใจเราก็ทํานองเดียวกัน  ถาเรา
แทรกแซงมันมาก  มันทํางานไป  มันสุขบาง ทุกขบาง คิดมากบาง สงบบาง ฟุงซานบาง 
ฯลฯ  เราแทรกแซงมากไปก็จะกอใหเกิดปญหา  
 ตัวความแทรกแซงจะใหไดดังใจเรานี้คืออภิสังขาร  
 ภวังคจิตนี้ฉลาดโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอด ไมไดฉลาดเพราะมีวิชชา  
 วิชชาเกิดจากการภาวนา เกิดจากการฝกฝนไตรสิกขา ก็หมายถึงการเอาธรรมชาติมา
ใชประโยชน  เพียงแตตองมีความฉลาด  
 การที่จะขาใจธรรมชาติคือการที่คอยๆ ศึกษาธรรมชาติ ไมใชเอาความรูอะไรไปใส 
เพราะตัวความรูที่เรามีอยู มันคือการดัดแปลงธรรมชาติเปนอภิสังขาร เปนการปรุงแตง  เรา
ตองศึกษามันและยอมรับมัน   
 ถาม – ที่อาจารยบอก เมื่อเราอยากอาปาก ตัวที่เราอยากนั้นจิตมันสั่ง ดังนั้น เปน
ภวังคจิตหรือ 
 ตอบ –  พวกภวังคจิตนั้นมีหลายประเภท  ถาเราเรียนมาก็จะทราบวา  ภวังคจิตทําให
เกิดรูปได  เรียกจิตตชรปู   กุศลอกศุลจึงเกิดเปนครั้งคราวเทานั้น คือเกิดตอนมีอภิสังขารเขา
ปรุงแตงแลวก็ดับไป  เขาสูฐานเดิม  ซึ่งตั้งอยูอยางนั้น   เรามองเห็น ไดยิน ฯลฯ ก็ธรรมดา
เปนวิบากจิตเกิดขึ้นทําหนาที่ไป ไมตองมีการเสพอารมณก็ได  แลวก็เขาสูฐานเดิม 
 ถาม – ขณะนั้นเปนภวังคจิตทํางานทั้งสิ้นใชไหม ไมตองนอนหลับ รักษาภพอยางที่
เราเขาใจ คือเวลาที่จิตไมไดรับอารมณดีไมดี 
 ตอบ – ใช เปนฐานเดิมของจิต  เราเปนมนุษยอยูในภพภูมินี้  เมื่อมีการกระทบ
อารมณ จิตจึงไปเกิดที่นั่น (ที่ที่มีการกระทบอารมณ) เรียกวาวิบากจิต เชน จักขุวิญญาณ โสต
วิญญาณ  พวกนี้ ไมเสพอารมณตอก็ได  ถาเสพอารมณตอก็เกิดกุศลหรืออกุศลขึ้นมา 
 ถาม – พวกเราสวนใหญก็อยูในภวังคจิต คือภวังคจิตทํางานมากกวาจิตอื่นที่รับ
อารมณใชไหม 
 ตอบ – ใช  ก็เหมือนที่เราเรียนมา  บางครั้งเทานั้นที่มีการเสพอารมณ ข้ึนวิถี พอข้ึน
วิถีเสร็จก็ตองลงภวังค  บางครั้งไมข้ึนวิถีดวยซ้ําไป 
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 ผูฟง – นี่เปนความรูไหม 
 อาจารย – ก็นี่แหละที่เรียกกันวารักษาภพ  ภวังคจิตเปนสัญชาตญาณทั้งนั้น  ถาไม
เขาใจก็ดูเรื่องปาดงดิบที่ผมไดยกตัวอยางไปแลว  ถาไมมีการแทรกแซง ปาหรือสัตวทั้งหลาย
มันก็อยูได  มันหาวิธีอยูของมันเอง  ทําไมมันจึงหาวิธีที่มันอยูได ทั้งๆ ที่มันไมไดเรียน
หนังสือแบบเรา  ทําไมนกจึงบินเปน  ไมตองมีใครสอน  เพราะวาแทที่จริงเปนภวังคจิตที่มัน
ฉลาด  เปนความฉลาดระดับสามัญ  
 ถาม – การที่ภวังคจิตทํางานของมันไปเรื่อยๆ โดยสัญชาตญาณ มันก็เหมือนเปน 
“สักแตวา”  ใชไหม 
 ตอบ – ใช  แตเราเปนคนก็ไมเหมือนปาดงดิบเสียทีเดียว  ผมยกตัวอยางเพื่อใหเห็นวา   
แทจริงพื้นฐานมันมีอยู  แตเราไมเคยเขาถึงพื้นฐาน 
 ตัวพ้ืนฐานเรียก “ธาตุรู”  ตัวภวังคจิต คือจิตที่บริสุทธิ์ผุดผอง  เปนเหมือนดวงอาทิตย
ที่สาดแสงของมันอยู  มันไมฉลาด  มันไมทุกข   แตก็ไมพนทุกข 
 ที่เราเปนทุกขข้ึนมาเพราะเราปรุงแตงแลวก็ทุกขเอง  ภวังคจิตไมไดทุกขดวย แตมัน
ยังไมพนทุกข    
 ถาม – เพราะเขามีเชื้อเกาอยู 
 ตอบ – ใช  
 ถาม – อาจารยบอกวาภวังคจิตบริสุทธิ์ 
 ตอบ – บรสิุทธิ์แบบไมมีความรู แปลวา ไมมีอะไรดําๆ เพียงแตวามันเปนอยางนั้น
ของมัน  ก็จิตมีลักษณะเดียวเทานั้นเอง  คือเปนธาตุรู – วิชานนลกฺขณ   แตเราไมเคยเห็น
พ้ืนฐานของจิตนี้  เพราะมัวแตหลงการปรุงแตง  หลงเวทนา หลงสัญญา หลงสังขาร จึงไม
เห็นจิต  ตอเมื่อเราไมหลงเวทนา สัญญา สังขารแลว จึงจะเห็นจิต 
 ตอไป ถามวา คําวาไมหลงนี่ยังมีโลภ มีโกรธไหม  ตอบวา มี  เพียงแตวาเราไมใสใจ
ตัวโลภ  ตัวโกรธ  เพราะเรารูอยูแลววามันเกิดดับ  
 เราตองรูวา ตัวพ้ืนฐานนี้ไมไดทุกขไมไดสุขอะไร เปนพื้นฐานที่เกิดจากภวังคจิต ที่
เราปรุงแตงกันมาก ก็เพราะไมรูธรรมชาติเดิมของจิต ซึ่งไมทุกข แตก็ไมรูอะไรเหมือนกัน 
ไมฉลาดมากนัก (คือเกงมากๆ ในแงของสัญชาตญาณ)  
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 อยางเวลาเราถูกมีดบาดนี่ มันกร็ักษาตัวมันเองเลย เราไมตองไปหาหมอก็หายได เรา
ปวยไข มันก็หายเองได เพราะมันมีการรักษาตัวมันเอง เหมือนปาดงดิบ อันหนึ่งตายไปก็
รักษาอีกอันหนึ่ง 
 ที่เรามีปญหาทุกวันนี้เพราะเราไปแทรกแซงมันมากเกินไป  รางกายที่เราแทรกแซง
มากๆ เอานั่นเอานี่ใสเขาไป ถาใสหรือแทรกแซงถูกก็เกิดประโยชน ถาแทรกแซงไมถูกมันก็
มีปญหา 
 ถาม – ภวังคก็คือการรักษาสภาพจิตไวใชไหม 
 ตอบ – ที่จริงแลว มีแตจิตเทานั้นที่เปนใหญเปนประธานของสิ่งทุกอยาง รวมทั้งของ
นามของรูป 
 วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป วิญญาณคือจิต จิตที่เปนภวังคจิตนั่นแหละ ที่เปน
ประธานของทุกสิ่ง  
 ที่เรามีรูปราง มีจิต เจตสิก ชนิดตางๆ  แทจริงมีพ้ืนฐานมากอน ตัวจิตพื้นฐานคือ
ภวังคจิต ไมใชจิตแบบทุกข เปนธรรมชาติที่เกิดดับอยู พอมันสรางนามรูปขึ้นมาคือตัวเรา 
(วิญญาณปจจยา นามรูปง – วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป)  กรรมเกาๆ ที่เราทําเอาไวมี
มากมาย ก็ทําใหนามรูปบางสวนไปทําหนาที่เปนอายตนะ สําหรับกระทบอารมณ เพื่อรับผล
ของกรรม 
 วิญญาณทําใหเกิดนามรูป  นามรูปเกิดแลวก็ดับ ซึ่งมีมากมาย 
 จะมีนามรูปบางสวนเทานั้นที่ไปทําหนาที่เปนอายตนะ 
 นามรูปจึงเปนปจจัยใหเกิดอายตนะ  ทําใหเกิดการรับผลของกรรม  โดยการผัสสะ 
 ผัสสะก็ทําใหเกิดการเชื่อมตอกับโลก คือการที่เราไดรับผลของกรรม 
 เพราะจิตเราไมฉลาดมันจึงยังไมพน  พอฉลาดจากการไดภาวนาจนเปนพระอรหันต
แลว  จิตฉลาดมีวิชชาแลวก็พนไป อยางนี้      
 จิตของเรายังมีอวิชชาคือความไมรูอริยสัจเหลืออยู จึงยังไมหลุดพนไป แตมันยังเปน
ประธานของทุกสิ่งเหมือนเดิม  
 เราจะยังหาตัวนี้ไมเจอ  หากเรามัวแตหลงปรุงแตงไปตามสังขาร 
 สัตวทั้งหลายก็เปนอยางนี้แหละ หาตัวจริงไมเจอ 
 ตัวจริงคือจิต 
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 ดังนั้น  การหานั้นไมยากเลย   แคหาวาตัวไหนไมใชตัวจริง 
 โกรธไมใชเรา 
 โลภไมใชเรา 

หลงไมใชเรา 
 รูสึกหนาใหญไมใชเรา 
 รูสึกหนาเล็กไมใชเรา 
 สุขไมใชเรา 
 ทุกขไมใชเรา 
 ทุกตัวนี้รูใหหมดวา  ไมใชเรา บังคับบัญชาไมได  
 พอเห็นหนาคนนี้  ดาปบเลย  ไมชอบหนา มันดาเอง  มันทําเอง ไมใชเรา บังคับ
บัญชาไมได (พอโกรธแลวบังคับไมใหโกรธไมได) 
 ใหรูใหหมดวา  สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไมใชเราทั้งหมด   
 พอรูวาอันไหนไมใช ก็จะรูอันที่ใช 
 อันที่ใชก็คือ ไมใช อัน ท่ีไมใช 
  
 ที่นี้ที่เราไมเห็นอันที่ใช  ก็เพราะเรามัวหลงกับอันที่ไมใช   หลงอันที่ไมใชวามันใช 
 ขันธ 5 ที่ปรงุขึ้นมานั้นเปนกองทุกข มันเกิดดับ จิตที่เปนประธานมีอยู   

จิตเปนประธานทําใหเกิดนามรูป  
นามรูปทําใหเกิดอายตนะ 
อายตนะก็ไปกระทบอารมณตางๆ เกิดการรับรูเปนขันธ เปนกองทุกขท่ีมนัวนไป อัน

นี้ไมใช 
 เราไปหลงวามันใช การที่เราไปหลงอันที่ไมใชวาใช  เราก็เกิดกิเลส ไปทํากรรม เกิด
วิบาก วนเวียน  หลงอยูกบัตัวที่ไมใชทั้งหมด โดยคิดวามันใช  คิดวาเปนตัวเรา  นี่ดี นี่สขุ มัน
ก็ไมสุขจริง นี่ทุกข ก็ไมจริง  นี่เรา นี่เขา ก็ไมจริงทั้งหมด เรียกวาหลงวนเวียนอยูกับอันที่
ไมใชทั้งหมด  คือ กิเลสนั่นเอง  เปนอวิชชาความไมรูอริยสัจ  
 ถาม – ดังนั้นที่เรามักปฏิบัติกัน เรื่อง ดูจิต นี่ก็แสดงวาไมไดเห็นจิตจริงๆ นะสิคะ 
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 ตอบ – เห็นแตอาการของมัน  ยังไมเห็นจิต  ก็ดูไปวา นี่มันไมใชเรา  ดูไปเรื่อยๆ  เรา
ไมไดดูเพื่อเอาอะไรหรอกนะ  ไมไดดูเอาเกง  เอาดี  เลิศเลอ ดเูอาสงบอะไรหรอก  แตดูใหรู
วามันไมใชเรา  
 พอเรายอมรับไดวา ไมใชหมดเลย  นี ่ เราก็จะรูวา  ตัวที่ใชคืออะไร 
 ตัวที่ใชคืออะไร ก็คือไมใชตัวที่ไมใช  
 หากยิ่งคิดมากก็ยิ่งไมใชมาก 
 พอเราคิดไป  ก็ใหรูวานี่ไมใชเรา  มันคิด  
 ถาม – นี่ฟงเปนปรัชญาวา  ไมใชเรา 
 ตอบ – ไมใชปรัชญาอะไรเลย  มันงายๆ  
 จิตนี่เปนประธานของนามรูป  ของทุกอยาง  จิตนี้คือตัวจริง  ถาใครเห็นจิตอยางแจม
แจง  ก็จะเกิดวิชชา  แลวก็ละความยึดติดได  คนนั้นก็เปนพระอรหันตไป จบกิจ 
 ถาม – ถาเรายึดกุศลก็ไมดีอีกนะสิ 
 ตอบ – ก็เหมือนเทวดาแหละ ไมกลาชัว่ แตไมยอมละดี   
 พวกเราทั้งหลายที่เปนนักธรรมะ ไมยอมละดี ซึง่สวนใหญเปนดีปลอมซะดวย คือ
รูสึกวาตัวเองดี 
 การรูสึกวาตัวเองดีนั้นนะเปนดีปลอม  มันตองเห็นความจริงของธรรมะ  ไมใชใหเรา
ไปรูสึกวาเปนคนดีข้ึนหรืออะไร รูจักมานะไหม (มานะเปนเจตสิก แปลวา ความเยอหยิ่งถือ
ตัว – ผูถอดเทป) 
 ผูฟง -  อาจารยตองขยายความหนอย 
 อาจารย - อยางตอนอยูบาน ไมไดเรียนธรรมะ ก็มกีิเลสอยางหนึ่ง พอมาเรียนธรรมะ
แลวก็มีกิเลสเหมือนเดิมนั่นแหละ  เพียงแตเปลี่ยนหนากิเลสเปนอีกอยางหนึ่ง  
 แทที่จริงแลว เราไมไดจะไปทําอะไรกับกิเลส อยูบานก็ไมใชเราจริง มาเรียนธรรมะก็
ไมใชเราจริง  ปฏิบัติไดดกี็ไมใชเราจริง  ปฏบิัติไดไมดีก็ไมใชเราจริง  ความรูที่วาไมใชเรานี่
แหละ คือตัวที่ตองการ  เปนความรูถูก 
 แตเราจะรูสึกวาอยูบานเปนคนไมดี พอมาเรียนธรรมะรูสึกดข้ึีน อยางนี้ไมถูก ไมได
ใหรูสึกอยางนั้น (คือมานะนั่นเองรูสึกวาตัวเองดีกวาคนอื่นเพราะไดเรียนไดปฏบิัติ – ผูถอด
เทป) 
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 ผูฟง –ไมอยากไดดีแลวคงไมมาเรียน 
 อาจารย – โดยเฉพาะพวกเรียนมากๆ นี่แหละ  ตอนอยูบานเราก็ทุกขมาก  มาเอาทุกข
เพิ่มอีก 
 ถาม – เรียนใหดี  เรียนอยางไร 
 ตอบ – เรียนเพื่อใหรูวา ที่เราคิดวามันใชแตเดิมนั้น ที่จริงมันไมใช  มันไมมีตัวเรา  
 พระพุทธเจาทานสอนเรื่องอนัตตา – ไมมีตัวเรา  ที่เราเคยคิดวา มันใชทั้งหมด เชน 
เราไมดี เราดี เราทุกข เราสุข เปนเราที่มีความสําคัญมากเหลือเกิน เปนเราที่ไรความสําคัญ นา
สงสาร  นั้นไมใชทั้งหมด  ที่เรารูสึกกันอยูนั้นไมใชทั้งหมด 
 นี่เรามาเรียนเพื่อใหรูอันนี้  รูวามันไมใชเรา 
 เมื่อเรารูอันที่ไมใช  เราก็จะรูอันที่ใช  
 จิตมีความฉลาดเปนพื้นฐานของมันอยู เปนความฉลาดแบบสัญชาตญาณซึ่งมีอํานาจ
ของอวิชชาอยู     หนาทีข่องเราคือเพียรฝกฝนใหจิตไดเรียนรูความจริงของกายของใจ ของ
ธรรมชาติตางๆ  

พอเรียนรูไปจิตก็จะฉลาดขึ้น  เกิดศลี เกิดสมาธิ เกิดปญญา พอจิตเกิดปญญา เกิด
วิชชา จิตก็ละความเห็นผิด ละความยึดมั่นถือมั่นไป ทุกอยางเปนเรื่องของจิตหมด ไมใชเรื่อง
ของเรา  ไมมีเรื่องของเรา  เพราะวา “เรา” ทั้งหมด  คือ “ไมใช” นี่เราฝกใหรูอยางนี้ 

จิตก็เหมือนนักเรียนคนหนึ่ง นักเรียนมีหนาที่เรียน  เรยีนรูเรือ่งธรรมชาติไป  ถาจะ
เรียนเรื่องปาดงดิบก็ตองไปศึกษาที่ปาดงดิบ 

หากเราจะศึกษากาย ศึกษาใจ ก็คอยดู คอยสังเกตไปวา กายเปนอยางนี้ เดี๋ยวหายใจ
เขาเดี๋ยวหายใจออก เดี๋ยวทองพอง เดี๋ยวทองยุบ เดี๋ยวนั่ง เดี๋ยวยืน เดี๋ยวเดิน เดี๋ยวนอน เดี๋ยว
ปวดหลัง  ปวดแขงปวดขา  สวนใจก็รูสึกอยางนั้นอยางนี้ เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข เดี๋ยวฟุงซาน 
เดี๋ยวอิจฉา พอเห็นหนาคนนี้ก็ดาเขา  บางทีเห็นแลวก็ชอบกม็ี  แลวแต นี่ใหเห็นกายใจมัน
ทํางาน เปนนักศึกษากายนักศึกษาใจ  

เดี๋ยวเราก็คิดวา  เราสําคัญ  เดี๋ยวก็คิดวา เราดี ก็ใหดูไปวา  มันรูสึกอยางนี้ คิดอยางนี้ 
ศกึษาไปจนเขาใจ ไมไดศึกษาเพื่อจะเอาอะไร แตศึกษาเพื่อใหรูวา ที่คิดวาใชทั้งหมดนั้น มัน
ไมใช   จําไดงายนิดเดียววา   ท้ังหมดนั้นไมใช จบเลย 
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ที่ยากคือจิตไมยอมรับ แลวบางคนก็ไปทําใหมันยากกวาเดิมดวย คือไปปรุงใหมันมี
เรื่องมากกวาเดิม  ไปปรุงอันที่ไมใชมากไปเรื่อยๆ เชน เปนคนดีมากขึ้น สงบมากขึ้น นิ่งมาก
ข้ึน  ใกลหลดุพนมากขึ้น    

จริงๆ ตองรูวา กุศลก็ไมใชเรา อกุศลก็ไมใชเรา อัพยากตะก็ไมใชเราอีกเหมือนกัน 
เปนธรรมะ เปนธาตุ นี่ใหเรียนเพื่อใหเขาใจอยางนี้  เราเรียนแยกแยะเยอะๆ เพื่อใหรูวา ไมมี
ตัวเรา  

ถาม – แลวตวัรูละ 
ตอบ – ตัวรูก็ไมใชเราอีกเหมือนกัน 
ดูไปเรื่อยๆ  มีอะไรก็ใหรู  อยาไปคิดใหซับซอนมาก  
การเรียนจึงไมยาก  ศึกษากายศึกษาใจไปเรื่อยๆ แลวก็จะรูเอง หมายถึงจิตจะรูเองนะ 

ฟงคนอื่นหรือฟงผมนี่ก็ไมรูเรื่องหรอก คิดไปเองวารู และตัวที่คิดวารูก็ไมใชเหมือนกัน 
เพราะมันไมใชเราทั้งหมด มันเปนอนัตตา  เปนสิ่งวางเปลาจากตัวตน  เมื่อไหรเรารูวา  
ความรูสึกวามีความรูก็ดี ความสงสัยก็ดี ไมใชเรา มันจึงจะไมเกิดการปรุงแตงอะไรขึ้นมา
ใหม   ถาเรายังไมยอมรับก็ยังเหมือนเดิม  ไดความรูมาก็งงเหมือนเดิม 
 การศึกษาธรรมะในขั้นแรก  จึงเปนเรื่องใหเรารูทันการปรุงแตงตางๆ ที่ยึดขันธ 5 วา
เปนตัวเรา  ก็จะละความเห็นผิดนี้ไปได 
 
 

----------------------------------------- 
  
 
 
 
ถอดเทป – เพ็ญพรรณ  วิสุทธิ  ณ อยธุยา 
ปรับปรุง  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 
 


