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จติดวงแรก ปฏสินธิจติ ภวังคจติ 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

การทาํสมาธินัน้ถือวา่เป็นการบาํเพ็ญจิตใจ จิตใจนัน้คือตวั

ของเราท่ีไม่ตาย ในรา่งกายนีก็้มีใจเป็นใหญ่ เป็นประธาน 

รา่งกายของเราเป็นเพียงหุน่กระบอก ใจนัน้เป็นผูบ้งัคบับญัชา

ใหมี้ความสขุ ใหมี้ความทกุข ์และใจนัน้บงัคบับญัชาใหว้ิ่งให้

เดิน ใหท้าน ใหท้าํอะไรทกุอย่างก็ใจเป็นผูบ้งัคบับญัชา  

เม่ือใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี ้พระพทุธองคจ์งึไดท้รง

ตรสัถึงความเป็นใหญ่ของใจไดว้า่ มโนปพุพงคฺมา ธมมฺา มโน

เสฏฺฐา มโนมยา ธรรมทัง้หลายมีใจถึงกอ่น มีใจประเสรฐิ 

สาํเรจ็แลว้ดว้ยใจ นีเ้ป็นพระดาํรสัของพระพทุธองค ์ทรงให้

ความสาํคญัของใจนัน้อย่างยิ่ง แมเ้ม่ือพระองคจ์ะไดต้รสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้ พระองคก็์ยงันั่งสมาธิอยูท่ี่ใตโ้คนโพธ์ิ ปัจจบุนั

เรยีกวา่พทุธคยา  

ท่ีโคนโพธ์ินัน้พระองคป์ระทบันั่งอยูถ่ึง ๗ วนั ในบรเิวณนัน้

พระองคไ์ดท้รงเสวยวิมตุติสขุตามตน้ไมต้า่งๆถงึ ๗ อาทติย ์เป็น
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เวลาถงึ ๔๙ วนั การบาํเพ็ญท่ีพระองคท์รงบาํเพ็ญในทางจิตนัน้ 

จงึทาํใหพ้ระองคเ์กิดความบรสิทุธ์ิ ปราศจากกิเลส และพระองค์

ก็ไดต้รสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ขึน้ในโลก ก็ดว้ยเหตคืุอการ

ทาํสมาธิ เพราะฉะนัน้ เม่ือพระองคไ์ดท้รงประสบผลสาํเรจ็อย่าง

นีแ้ลว้ ก็ตอ้งการท่ีจะใหพ้วกเรานีไ้ดส้าํเรจ็ผลเช่นกบัดว้ย

พระองคน์ัน้  

พระองคจ์งึไดท้รงประกาศศาสนธรรม หรอืประกาศ

พระพทุธศาสนา พระองคท์รงประกาศพระพทุธศาสนานัน้ ก็

เพ่ือใหพ้วกเราพากนับาํเพ็ญเพ่ือความสาํเรจ็ การใหท้าน การ

รกัษาศีลตา่งๆเหลา่นัน้ พระองคก็์ไดท้รงประกาศเพ่ือใหเ้ป็น

พืน้ฐาน สว่นการทาํจตินัน้ พระองคท์รงประกาศเป็นขอ้สาํคญั 

เพราะคนเรานีเ้กิดมาในไมช่า้ก็ตายดว้ยกนัทัง้นัน้  

เม่ือตายไปแลว้ เคยพดูก็ไม่ไดพ้ดู ก็หมดเสียงไป อยู่ใน

ความทรงจาํของบคุคลชั่วครูช่ั่วยาม ในท่ีสดุก็หมด ไม่มีใครรู ้

เรื่อง คนเราเกิดขึน้มา ตายไปทกุคน ไม่ไดเ้ลือก เวลาท่ีจะถึง
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ความตายท่ีเป็นเวลาท่ีจะถงึนัน้ ก็มีเวลา เวลานัน้จะเป็นเวลาใด

เราก็รูไ้ม่ได ้แตว่า่จะตอ้งไปถึงท่ีนั่น คือความตาย  

เม่ือเวลาตายนัน้ จิตก็จะตอ้งเขา้ภวังค ์เวลาเกิด จิตก็เขา้

ภวงัค ์เขา้ภวงัคน์ัน้ก็เหมือนกบัเรานอนหลบั การนอนหลบันั่น

หละคือจิตเขา้ภวงัค ์จะไปรูก็้ตอ่เม่ือต่ืนขึน้มา คนเราตายก็

เหมือนกนั จิตมนัจะตอ้งเขา้ไปตรงนี ้ก็ไปรูเ้อาเวลาท่ีเกิดขึน้

มาแลว้ แลว้ก็จาํไม่ไดด้ว้ย เหมือนกบัเรานอนฝัน เราจาํไม่ได้

อย่างนัน้น่ะ เราก็จาํไม่ไดด้ว้ย เพราะฉะนัน้ เม่ือจิตเขา้ภวงัค ์ท่ี

จะเขา้ไปสูภ่วงัคน์ัน้ ก็ตอ้งอาศยัความสงบ  

ถา้จิตไม่สงบแลว้ จิตมนัก็เขา้ภวงัคไ์ม่ได ้คือปลอ่ยหมด 

เหมือนกนักบัคนจะตายอยา่งนี ้ก็ตอ้งปลอ่ยหมด รา่งกายก็

เจ็บปวด ตลอดจนกระทั่งลมหายใจก็หยดุท่ีจะหายใจ หมดท่ี

จะตอ้งหยดุลมหายใจอย่างกะทนัหนั จิตนัน้ก็จะตอ้งรบีเขา้

ภวงัคโ์ดยพลนั เม่ือเขา้ภวงัคไ์ปแลว้ คราวนีเ้ราก็ไม่ไดเ้ป็นตวั

ของเราแลว้  
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เราลองคิดดเูวลาท่ีเรานอนหลบั เราเป็นยงัไงมั่ง เราก็ทาํ

อะไรไม่ได ้เราอยากจะเหาะ ก็คิดอยากจะเหาะ มนัก็ไม่ไดเ้หาะ 

หรอืเราอยากจะไปอยู่ในปราสาทราชวงัสวยๆงามๆ เราก็ไป

ไม่ได ้หรอืเราอยากจะเหน็อะไร เราก็คิดเอาเหมือนกนันะ่ ตัง้แต่

เม่ือยงัไมท่นัไดห้ลบั แตพ่อเวลาหลบัแลว้มนัก็ไปไม่ได ้คือมนั

ไม่ไดเ้ป็นตวัของเราแลว้ ฉนัใดก็ดี สาํหรบัเวลาท่ีจิตของเราจะ

ออกจากรา่ง คือเม่ือถึงคราวเวลาท่ีจะตอ้งตาย จิตก็เป็น

เช่นเดียวกนั ไปรูเ้อาก็ตอ่เม่ือ อา้ว มาเกิดอยู่ท่ีน่ีซะแลว้ อย่างนี ้

อนันีแ้หละ ท่ีเราตอ้งพากนัทาํสมาธิ ตอ้งการท่ีจะใหมี้สติ 

ตอ้งการท่ีจะใหรู้ว้า่ภวงัคคื์ออะไร เราทาํจติใหส้งบ เอาเวลาสงบ

ลงไปแลว้ เม่ือจิตสงบ พอเวลาสงบลงไปแลว้ เราก็ผลอยลงไป 

บางทีก็สบาย นั่นแหละคือจติเขา้ภวงัคไ์ปแลว้ แตว่า่ท่ีเขา้ภวงัค์

อย่างนี ้มนัไม่เหมือนกบัเรานอนหลบัจรงิๆ เพราะเรานอนหลบั

จรงิๆน่ีมนัไม่รูเ้รื่องอะไรเอาเลย จะสขุจะสบายแคไ่หนมนัก็ไม่รู ้

เรื่อง แตถ่า้หากวา่จิตของเราสงบ เขา้สูภ่วงัคแ์ลว้เกิดความ

สบาย เรารู ้แมแ้ตเ่สียงขา้งนอกเราก็ยงัไดย้ิน เสียงอะไรตอ่อะไร 
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เราก็ยงัไดย้ิน แตเ่ราก็รูส้กึมนัมีความสบายนกัหนา บางทีมนัก็มี

ความซึง้สบายอย่างยิง่ อะไรอย่างเนีย้  

น่ีแหละคือท่ีเราทาํสมาธิแลว้จิตมนัเขา้ภวงัค ์และมนัเขา้

อย่างนีท่ี้เราพากนัทาํจิตน่ีตอ้งนบัครัง้ไม่ถว้น ตัง้แตเ่ราทาํมา มนั

ก็นานมาแลว้ จิตมนัก็เขา้ภวงัคไ์ปทกุครัง้ๆอย่างนี ้มนันานมาก

ตอ่นานมากเขา้มนัก็เกิดความชาํนาญ เพราะฉะนัน้พวกเราจงึ

ตอ้งมีความตัง้ใจท่ีจะนั่งสมาธิกนัใหม้ากๆ ก็เพราะเหตนีุเ้ป็น

เหตหุนึ่ง คือผูท่ี้ไดท้าํสมาธิแลว้น่ี สมาธิท่ีเราไดท้าํไว ้จะเป็นครัง้

หนึง่ สองครัง้ สิบครัง้ รอ้ยครัง้ พนัครัง้ก็ตาม สมาธิเหลา่นัน้จะ

ไม่สญูเสียไปในทางใด นอกจากฝังสนิทติดอยู่ในใจของเรา  

ดว้ยเหตอุยา่งนี ้เม่ือเวลาท่ีจตินีจ้ะออกจากรา่งนีไ้ป สมาธิ

ทัง้มวลท่ีมีอยูก็่รวบรวมพลงัทัง้สิน้ แลว้ก็มารวมอยู ่ณ ท่ีจิตนัน้ 

เม่ือเป็นเชน่นัน้ บคุคลผูน้ัน้ ก็ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความดี และเป็นผูท่ี้มี

ตาสวา่ง หรอืเป็นผูท่ี้มีความผ่องใส เม่ือเป็นเช่นนี ้อนัท่ีผูท้าํ

สมาธิจะไปตกนรก หรอืจะไปเกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน หรอืจะไป

เกิดเป็นเปรตอะไรอย่างเนีย้ ไปไม่ได ้เพราะเหตท่ีุวา่จิตนีไ้ดร้บั
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การฝึกฝนชาํนาญแลว้ ยกเวน้แตว่า่ทาํไมไ่ดจ้รงิ ไม่ไดจ้งั แต่

บคุคลผูท้าํไดจ้รงิไดจ้งันัน้ พอเวลาจิตรวมลงไปแลว้มนัเกิด

ความสบาย เราก็รูว้า่เราสบาย นั่นแหละคือสติ แลว้ก็คือความ

ชาํนาญ  

เม่ือเวลาจิตของเราจะออกจากรา่งนัน้ สมาธิเท่าท่ีเราทาํนัน้ 

มนัจะเขา้มารวมตวั การรวมตวันัน้จะรวมเสรจ็ภายในวินาทีเท่า

นัน้เอง เรยีกวา่ ชวนะจติ เราลองคิดดวุา่ชวนะจิตมนัเรว็แคไ่หน 

อย่างท่ีเราจะนกึไปสหรฐัอเมรกิาอยา่งนี ้เพียงวนิาทีถึงแลว้ ไม่รู ้

วา่อะไรมนัจะเรว็แคไ่หน มนัเรว็เกินกวา่วาระจิตของตนไมไ่ด ้

อย่างเราจะคิดไปถึงบา้นในชั่ววนิาทีก็ถงึแลว้ เทา้เรายงัไม่ขยบั

เสียอีก เพราะฉะนัน้จิตของเราท่ีไดศ้กึษาและท่ีไดป้ฏิบติั ท่ีได้

กระทาํเอาไวน้ัน้นั่นแหละ มนัก็จะมารวมกนัชั่ววินาทีเทา่นัน้เอง  

เพราะฉะนัน้จงึเป็นการทนัการ เพราะวา่การท่ีจิตท่ีจะออก

จากรา่งน่ี มนัก็ชั่วเสีย้ววนิาทีท่ีมนัจะออกจากรา่ง เพราะอะไร 

เพราะวา่มนัเรว็พลนั ในการท่ีจิตจะออกจากรา่งนัน้มนัเรว็เพีย้บ 

เรยีกวา่ป๊ับเดียวเท่านัน้ก็ออกแลว้ ถา้หากวา่ชวนะจิตท่ียงัไปนกึ
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ไปคิดอะไรอ่ืนๆอยู่นัน้ มนัก็ไม่เรว็ มนัไม่เกิดความรวดเรว็ แตช่ว

นะจิตท่ีไดร้บัการฝึกฝนไวแ้ลว้ มนัเรว็มาก รวมตวักนัเพียงชั่ว

วินาที ก็พรอ้มแลว้ พรอ้มท่ีจะเดินทางตอ่ไป พรอ้มท่ีจะมีอะไร

ตา่งๆท่ีจะทาํได ้เรยีกวา่พรอ้ม  

น่ีเม่ือมาหนัมาพดูกนัถงึคนท่ีเคา้ไม่ไดท้าํสมาธินัน้ เคา้จะ

เป็นอยา่งคนทาํสมาธิไม่ได ้ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ถา้เราจะ

เปรยีบเทียบก็เหมือนกบัคนท่ีไม่ไดรู้ห้นงัสืออะไรเลย กบัคนท่ี

เป็นปรญิญาเอก หรอืเรยีกวา่ด๊อกเตอร ์คนท่ีไม่รูห้นงัสืออะไร

เลยนัน้จบัหนงัสือเอามาแกะไปทีละตวัสองตวั ก็ไม่รูเ้รื่อง ตอ้งไป

ถามคนอ่ืน ถามวา่ไอต้รงนีเ้คา้วา่ยงัไง มนัมีเรื่องอะไร อย่างนี ้

เป็นตน้ แตส่ว่นผูท่ี้เป็นด๊อกเตอร ์หรอืผูท่ี้เรยีนหนงัสืออา่นออก

แลว้น่ี ไม่จาํเป็น พอจบัขึน้มาป๊ับก็รูแ้ลว้วา่ตวัหนงัสือนัน้คืออะไร 

มนัชั่วชวนะจติเท่านัน้แหละ  

ฉนัใดก็ดี การท่ีจิตของบคุคลผูท่ี้ไม่ไดฝึ้กฝนในการทาํสมาธิ

นัน้ ก็ตอ้งไปตามยถากรรม จงึไม่สามารถท่ีจะควบคมุในขณะท่ี

จิตนัน้จะออกจากรา่งได ้คือควบคมุไม่ได ้เม่ือควบคมุไม่ได ้ก็สดุ
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แลว้แตช่วนะจติ หรอืความนกึความคิดของจิตนัน้จะไปยดึเอาท่ี

ตรงไหน ไปยดึเอาท่ีตรงโนน้ตรงนี ้ก็ไปเกิดตามภาวะแห่งการ

ยดึถือ  

เพราะฉะนัน้อุปาทาน ทา่นจงึบอกวา่ อปุาทานเป็นปัจจยั

ใหเ้กิดภพในปฏจิจสมุปบาท ทา่นแสดงวา่ อปุาทานเป็นปัจจยั

ใหเ้กิดภพ ความจรงิก็เป็นอย่างนัน้ คือเม่ือเวลาท่ีบคุคลผูท่ี้ไม่ได้

รบัการฝึกฝนจตินัน้จาํนวนมากเหลือเกิน แตผู่ฝึ้กฝนจิตนัน้

จาํนวนนิดนอ้ยเม่ือเปรยีบเทียบ เพราะฉะนัน้ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการ

ฝึกฝนจิตนัน้ ก็ทาํบญุทาํทานไปก็นกึถึงบญุทานไดก็้ยงัดี หรอืวา่

ไม่ไดท้าํบญุทาํทานอะไรกบัเขา มีแตคิ่ดถึงลกูถงึเตา้ มีแตคิ่ดถึง

ทรพัยสิ์นสมบติั นั่นน่ะ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นตท่ี์จะตอ้งไปเกาะเป็น

ตาํแหนง่ของสตัวเ์ดรจัฉานอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรอืไปเป็นเปรต

อย่างใดอยา่งหนึง่ หรอืไปเป็นอสรุภายอยา่งใดอย่างหนึง่ อนันี ้

เป็นส่ิงท่ีแนน่อน  

แตว่า่ก็เหมือนกนักบัจบัพลดัจบัผล ูบางทีไปนกึถงึวา่ เออ 

เราเคยไดใ้หร้างวลัคนใชซ้กั ๑๐๐ บาท นกึไดแ้คน่ัน้ เขาก็
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อาจจะไม่ตอ้งไปเกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉานหรอืในนรกก็ได ้คือการ

สงเคราะหบ์างทีก็ช่วยเหลือคนในฐานะท่ีคนท่ียงัไม่เขา้ใจอะไร 

ในขอ้นีท้กุคนน่ี ไม่เขา้ใจกนัเป็นสว่นมาก ก็นกึวา่เขาก็ตาย เราก็

ตายเหมือนกนั ก็ไม่เหน็วา่มนัจะแตกตา่งกนัตรงไหน เราซะอีกมี

เงินมากเยอะๆ เวลาเราตายแลว้ เคา้จะไดท้าํศพใหเ้ราสวยหรู 

ตัง้หม่ืน ตัง้แสน ตัง้ลา้น บางทีเขาอาจจะคิดวา่ในเวลานีก็้มีการ

สวดพระอภิธรรมบา้ง สวดบงัสกลุมาติกา ถวายอาหารพระสงฆ ์

เพ่ือจะทาํอทุิศสว่นกศุลไปให ้ก็รอเพียงแคน่ัน้สาํหรบัผูท่ี้ไม่ได้

ฝึกฝนในทางจติใจ ก็รอวา่เม่ือเวลาตายแลว้ เคา้จะทาํใหเ้ราได้

บา้ง ถึงจะทาํมากมายกา่ยกองบางครัง้ ผูท่ี้ไดร้บัก็อาจจะไดร้บั

เหมือนกนั แตม่นัก็เป็นสว่นนอ้ย ไดร้บันอ้ย บางทีก็อาจจะไดร้บั

เพียงเรยีกวา่เลก็นอ้ยมาก ไม่เหมือนกนักบัเราทาํเอาไวเ้อง  

เราทาํเอาไวเ้องน่ีรอ้ยทัง้รอ้ย เราก็ได ้ไม่มีใครแบง่ไปไหน 

เพราะฉะนัน้เวลาท่ีเคา้จะทาํบญุใหก้บัใครๆน่ี เคา้จะตอ้งออก

ช่ือผูท่ี้ยงัอยู่คือคนท่ียงัไม่ตายก่อน เชน่อย่าง นาง ก อทุิศใหน้าย 

ข เคา้จะตอ้งวา่อย่างนัน้ ไม่ใช่วา่นาย ข ไดส้รา้งส่ิงนัน้ ไมใ่ช่ แต่
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วา่นาง ก ไดอ้ทุิศใหน้าย ข เขาก็ตอ้งพดูอย่างนีต้ลอดไป

เพราะฉะนัน้สว่นการท่ีจะไดร้บัสว่นกศุลนัน้ ก็จาํเป็นจะตอ้งมี

การกระทาํท่ีคนอ่ืนเคา้กระทาํแลว้เคา้แบง่ใหเ้ราถงึจะได ้ 

ดว้ยเหตอุยา่งนีเ้องแล องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พระองคไ์ดต้รสัแก่สาวกวา่ อย่าไดไ้ปคอยรบับญุกศุลคนอ่ืนเขา

เลย ตนของตนเองรบีทาํเสียในวนันีที้เดียว พระองคท์รงตรสั

วา่  อชฺเชว กจิจฺมาตปปํฺ กิจส่ิงใดท่ีเป็นบญุกศุลรบีทาํในวนันี ้

โก ช�ญฺา มรณ ํสุเว ใครเลา่จะรูจ้กัวา่ความตายจะมาถงึเรา

ในวนัพรุง่นี ้น่ีเป็นคาํตกัเตือน ตกัเตือนพทุธบรษัิท เพราะวา่ผูท่ี้

จะมารบัสว่นกศุลนัน้ ถา้หากวา่ไปตกนรกเสียแลว้ก็ยาก

เหลือเกินท่ีจะรบัได ้ถา้เป็นขัน้เปรตก็ยงัพอท่ีจะรบัไดอ้ยู่บา้ง

อย่างเนีย้ หรอืวา่ผูท่ี้เป็นเทพบางประเภทอย่างนี ้อนันีก็้รบัได้

เยอะ แตที่นีเ้ราตายไปแลว้น่ี บคุคลตายไปแลว้น่ีจะไปอยู่

ตรงไหน จะไปอยู่ตรงนรก หรอืไปอยู่ตรงเปรต หรอืไปอยู่ตรงเทพ 

หรอืจะไปอยู่ตรงสมัภเวสี อะไรอย่างนี ้เวลาตายแลว้เราจะไปอยู่

ตรงไหน เราแน่ใจของเราวา่เราจะไปอยู่ตรงไหน มนัก็ไมแ่น่อีก  
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เพราะฉะนัน้เรือ่งของการท่ีเราจะไปคอยรบัสว่นกศุลคนอ่ืน

นัน้ เป็นเรื่องความเขา้ใจผิด แตถ่ึงอย่างไรก็ตาม พระเจา้พมิ

พสิารทา่นก็ไดท้าํกศุลใหแ้ก่ญาติของทา่น ทาํใหญ้าติของท่าน

ไดไ้ปเกิดเป็นเทวดาแลว้ ก็เน่ืองจากญาติของท่านนะ่ไปกินของ

สงฆ ์เม่ือไปกินของสงฆคื์อเรื่องของเรื่องในอดีตชาตินัน้ ญาติ

ของพระเจา้พมิพิสาร มีพระเจา้แผ่นดิน โอรสของพระเจา้

แผ่นดินพากนัไปบวช บวชแลว้ก็ใหล้กูนอ้งน่ีทาํครวัถวาย ซือ้

อาหารมาแลว้ก็ทาํครวั แลว้ก็ถวายพระ ทา่นก็บอกวา่ทา่นไม่

เก่ียวขอ้ง ทีนีพ้วกท่ีทาํครวั พอทาํแลว้ครัง้แรกๆนี ้ก็ไม่กลา้กิน 

ถวายพระก่อนแลว้คอ่ยทานอย่างนี ้พอทีหลงัมาลกูมนัรอ้งหิว ก็

เลยใหล้กูกิน ตอ่มาเม่ือลกูกินแลว้ตวัเองก็เลยกินดว้ย ในท่ีสดุก็

เลยขโมยกินของสงฆ ์ก่อนแตท่ี่จะถวายพระไม่ไดกิ้นเสรจ็ ก็กิน

ของสงฆ ์พวกนีก็้เรยีกวา่เป็นพวกญาติของพระเจา้พมิพสิาร 

ตอ้งไปเป็นเปรตถึง ๙๒ กปัป์ แลว้ถงึจะไดพ้บกบัพระเจา้พิม

พิสารไดอ้ทุิศสว่นกศุลไวใ้ห ้ 
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น่ีอนันีก็้เป็นหลกัฐานท่ีพอจะไดร้บัสว่นกศุลได ้เพราะฉะนัน้

ท่ีชีวิตจะออกจากรา่งนี ้มนัเป็นเรื่องสาํคญัท่ีสดุ แตเ่ราทาํสมาธิ

ไวอ้ย่างท่ีพวกเราทาํกนัทกุวนันี ้อาตมาก็แน่ใจวา่พวกเราไม่ตอ้ง

ไปแลว้ ทัง้เปรตทัง้นรก เป็นอนัวา่ปิดกนัได ้เพราะอะไรถึงแน่ใจ

อย่างนี ้ก็เพราะวา่จิตของเรานัน้ไดส้งบเป็นสมาธิดว้ยกนัทกุคน 

ทกุคนนีไ้ดท้าํสมาธิแลว้จิตก็ไดเ้ป็นสมาธิดว้ยกนัทกุคนอย่างนี ้

อนันีก็้เป็นอนัวา่ รบัรองไดว้า่ไม่ตอ้งไปในอบายภมูิเหลา่นัน้ มนั

น่าหวาดเสียวอย่างยิ่งสาํหรบัจิตของคนท่ีจะออกจากรา่ง เขา

เรยีกวา่ จติปฏสินธิ  

จิตปฏิสนธินัน้เป็นจิตท่ีอยู่ยงคงกระพนั หรอืเรยีกวา่อมตะ 

เป็นส่ิงท่ีไม่ตาย ปฏิสนธิจิตนีท่ี้จะเขา้ไปอยู่ในครรภข์องมารดา 

ถา้หากวา่ในครรภข์องมารดานัน้ ไม่มีจิตปฏิสนธิน่ีแลว้ ในครรภ์

ของมารดาก็จะเกิดเป็นคนไม่ได ้ก็เรยีกวา่เป็นหมนัไป แตถ่า้

หากวา่จิตตปฏิสนธินี ้เขา้ยดึในสัมภวธาตุเม่ือไร สมัภวธาตนุัน้

ก็จะเจรญิวยัขึน้ทนัที จงึเรยีกวา่จิตปฏิสนธิ ถา้หากวา่สมัภวธาตุ
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นัน้ไม่สมบรูณบ์รบิรูณ ์เกิดการเน่าเสีย จิตปฏิสนธิก็ตอ้งถอน

ออก ไม่สามารถท่ีจะเขา้และอยู่ในท่ีนัน้ตอ่ไปอีกได ้ 

จิตปฏิสนธิท่ีจะเขา้มาถือปฏิสนธิ สมัภวธาตขุองมารดานัน้ 

จิตนัน้จะตอ้งเขา้มานบัจาํนวนรอ้ยๆดวงท่ีจะเขา้ แลว้แยง่กนัเขา้

มาท่ีจะเขา้มาเกิด ใครมีอิทธิพลมากกวา่ก็เขา้ไปได ้เม่ือเขา้ไป

แลว้ ผูท่ี้มีอิทธิพลนอ้ยกวา่ก็ตอ้งถอยออกไป เรยีกวา่กลบัเขา้ไป

ไม่ได ้ในคมัภีรไ์ตรโลกวิตถาร ท่านแสดงไวว้า่การท่ีดวงจติจะ

เขา้มาถือปฏิสนธิในครรภข์องมารดานัน้ เรยีกวา่นบัจาํนวนเป็น

รอ้ยๆ เรยีกวา่เขา้คิวเป็นรอ้ยๆ แตถ่า้ใครเขา้ไปก่อนแลว้ คนอ่ืนก็

เขา้ตอ่ไม่ได ้เม่ือเป็นเชน่นี ้ถา้หากวา่เกิดสมัภวธาตนุัน้สญูเสีย 

ไม่สามารถท่ีจะก่อตวัได ้จิตปฏิสนธินัน้ก็ถอยออกมา คราวนี ้

พวกอ่ืนก็จะตอ้งเขา้มาตอ่คิวกนัตอ่ไป  

แตว่า่ไม่ใช่เขา้คิวกนัเหมือนคนเราไปซือ้ตั๋ว แตเ่ขา้คิวดว้ย

บญุกรรม บางทีบญุกรรมท่ีมารดานัน้เคยทาํกบัจิตวิญญาณนีไ้ว ้

จิตวิญญาณนีก็้เขา้ไปได ้ถา้ไม่เคยทาํเอาไว ้ถงึจะเขา้ไปยงัไงก็

เขา้ไม่ได ้ก็จะตอ้งมีผูอ่ื้นท่ีเคยมีบญุ ท่ีเคยสะสมกนัเอาไวห้รอืวา่
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จะมีบญุมีกรรมก็สดุแลว้แต ่ก็จะตอ้งมีความสมัพนัธก์นัในอดีต 

จิตปฏิสนธินีจ้งึจะเขา้ไปสูค่รรภข์องมารดานัน้ได ้เพราะฉะนัน้

เรื่องของจิตของเราเน่ีย ท่ีเราพากนัมีอยู่ในทกุวนันี ้แลว้ก็มี

รา่งกายตวัตนอยู่ในทกุวนันี ้ก็ถือวา่เป็นผลบญุผลกรรมท่ีเรามี

อยู่ในอดีต สรา้งขึน้มาใหเ้ป็นรา่งกายและตวัตนขึน้มา  

เม่ือเรามีความตัง้ใจท่ีจะหาหนทางแกไ้ข เรื่องจิตปฏิสนธินี ้

แลว้ ทา่นวา่ตอ้งใหบ้าํเพ็ญวิปัสสนา ถา้เราบาํเพ็ญวิปัสสนาได ้

จะตอ้งแกต้รงจิตปฏิสนธิ ตอ่ไปจงึจะไม่ตอ้งมาเกิดอีก แตถ่า้แก้

ตรงจิตปฏิสนธินีไ้ม่ได ้เราก็ตอ้งมาเกิดอีกร ํ่าไป เรยีกวา่ตอ้งมา

เวยีนวา่ยตายเกิดกนัตอ่ไปอีก เพราะฉะนัน้พระพทุธองคจ์งึได้

ตรสัวา่  

อเนกชาตสิสําร ํ  สนฺธาวสิฺส ํอนิพพฺสิ ํ 

คหการก ํคเวสนฺ โต  ทุกฺขา ชาต ิปุนปปฺุน ํ

คหการก ทฏฺิโฐส ิ  ปุน เคห ํน กาหส ิ

สพพฺา เต ผาสุกา ภคฺคา  คหกูฏ ํวิสงขฺต ํ

วิสงขฺารคต ํจติตฺ ํ   ตณฺหาน ํขยมชฺฌคา 
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อนันีเ้ป็นภาษาบาลีซึง่แปลเอาใจความวา่ กิเลสเป็นเครื่อง

หุม้ห่อจิตใจ ทาํใหเ้ราตถาคตตอ้งไปเกิด อเนกชาตสิสําร ํก็

เรยีกวา่นบัชาตินบัภพไม่ถว้น บดันีเ้ราไดท้าํจิตเขา้ถึงปฏิสนธิจิต 

กาํจดัอวิชชาไดแ้ลว้ เราจงึหกัช่อฟ้านัน้น่ะเรยีกวา่ภตัูง เรยีกวา่

ช่อฟ้า พระองคท์รงหกัไดแ้ลว้ เม่ือหกัแลว้ตวัเจา้จะมาทาํใหเ้รา

ก่อเกิดตอ่ไปอีกย่อมไม่ได ้น่ีเป็นขอ้ความท่ีเราแปลกนัออกมา 

เพ่ือใหรู้ว้า่การท่ีเวยีนวา่ยตายเกิดนัน้ พระพทุธองคก็์เวียนวา่ย

ตายเกิดมาแลว้ ก็เหมือนกนักบัเราท่ีเวียนวา่ยตายเกิด

เหมือนกนั แตว่า่การเวียนวา่ยตายเกิดนัน้ก็อยู่ท่ีจิตปฏิสนธิอนันี ้

คือจิตใจอนันีเ้ป็นใหญ่  

จิตปฏิสนธิน่ะ เม่ือเขา้ไปถือปฏิสนธิ เกิดเป็นตวัขึน้มาหรอื

เป็นรา่งกายท่ีเรามีกนัอยู่อยา่งนีแ้ลว้ ท่ีเรามีกนัอยูน่ี่ จิตอนันัน้ก็

ยงัอยู่คงสภาพเดิม ไม่ไดเ้ปล่ียนแปร คือคงสภาพเดิม แลว้ก็อยู่

ในอตัภาพคือรา่งกายของเราน่ีแหละ จะวา่อยู่สว่นสมองก็ไม่ได ้

จะวา่อยู่สว่นเทา้ก็ไมไ่ด ้จะวา่อยู่สว่นหวัอกเบือ้งซา้ย นั่นมนัก็

เป็นหทยั แตว่า่ก็อยู่ในท่ีใดท่ีหนึง่ เรารูไ้ดก็้ตอนท่ีเราใช ้เช่นอย่าง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 16 
 

เราจะคิดอย่างหนึ่งขึน้มา ความรูเ้กิดขึน้ นั่นแหละเรยีกวา่จิตใจ 

จะอยู่ตรงไหนก็ไดใ้นรา่งกายอนันี ้ 

เพราะฉะนัน้จตินีน่ี้ เม่ือเราไดส้รา้งสมาธิขึน้มา เราก็เขา้ไป

ถึงจิตดวงนีแ้ลว้ เพราะวา่การท่ีทาํจิตเขา้สูภ่วงัคน์ัน้ ก็คือการทาํ

จิตของเราเขา้ไปถึงจิต เราก็ไดร้บัผลประโยชนอ์นัมหาศาล การ

ท่ีพระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศคาํสั่งสอนของพระองคน์ัน้ 

พระองคม์ิไดท้รงคิดและเดาหรอืคาํนวณเอา แตพ่ระองคน์าํเอา

ของจรงิท่ีพระองคไ์ดพ้บ เอามาประกาศ เพราะฉะนัน้ในจิตนีท่ี้

พระองคไ์ดท้รงคน้พบแลว้น่ี แลว้พระองคก็์นาํเอามาประกาศ 

เพ่ือท่ีจะใหพ้วกเราเน่ียสามารถทาํจิตของเรานีใ้หเ้ขา้ไปสูภ่าวะท่ี

เรยีกวา่ ภวังค ์ใหเ้ขา้ไปสูภ่าวะท่ีเรยีกวา่ภวังคจติ และเขา้ไปถึง

ส่ิงท่ีแทจ้รงิคือส่ิงท่ีเป็นผูไ้ม่ตาย  

พระองคเ์ห็นอย่างนีแ้ละรูอ้ยา่งนี ้พระองคต์รสัรูอ้ย่างนี ้แลว้

พระองคจ์งึไดท้รงประกาศความตรสัรูน้ัน้ใหพ้วกเราทัง้หลายได้

พากนัปฏิบติั แลว้เราก็จะไดท้าํจิตใหเ้ขา้ถงึซึง่ภาวะนี ้เม่ือเราทาํ

จิตเขา้ถึงภาวะนี ้อนัดบัแรก เราก็ปิดอบายไวซ้ะก่อน เราจะไป
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ทาํส่ิงใดส่ิงหนึง่ท่ีสงูขึน้ตอ่จากนีไ้ป ก่อนอ่ืนเราก็ปิดอบายไวก้่อน 

เพราะวา่ถา้หากวา่ เราจบัพลดัจบัผลไูป ไปเกิดในอบายแลว้ก็

เสียเวลาอีกมากเหลือเกิน  

ถา้หากวา่สมมติุวา่เราไปตกนรกอยา่งนี ้มนัก็หมดไปไม่รูก่ี้

กปัป์ หรอืวา่ไปเกิดเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เม่ือไปเกิดเป็นสนุขัหรอืวา่

เป็นโค เป็นกระบือ เป็นสตัวอ์ะไรก็ได ้แลว้มนัก็ยินดีในสตัว ์สตัว์

ตอ่สตัวม์นัก็ยนิดีซึง่กนัและกนั ตายแลว้มนัก็เป็นสตัวอ์ยู่อย่าง

นัน้ โหย กวา่มนัจะกลบัมาเกิดเป็นคนไดอี้ก มนัก็ตอ้งเสียเวลา

ไปอีกนานนกั  

ปอ้งกนัการคลาดเคล่ือนหรอืวา่ปอ้งกนัความพลาดพลัง้ 

พระพทุธองคจ์งึไดท้รงยืนยนัในการท่ีจะใหพ้ทุธบรษัิทปฏิบติัใน

ทางดา้นจิตใจ อย่างท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัญติัพระธรรมคาํสั่ง

สอนของพระองคท่ี์เรยีกวา่พระไตรปิฎกนัน้ มีถงึ ๘๔๐๐๐ พระ

ธรรมขนัธ ์ท่านแบง่ออกเป็นพระสตูรเสีย ๒๒๐๐๐ ท่านแบง่

ออกเป็นพระวนิยัเสีย ๒๒๐๐๐ แตไ่ปเป็นพระปรมติัถึง ๔๔๐๐๐ 

เรยีกวา่ครึง่หนึ่ง พระปรมติันัน้ก็คือการทาํจิตใจนัน้เอง พระองค์
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จงึทาํไมจงึไดใ้หค้วามสาํคญัในคาํสอนท่ีวา่ มีพระปรมติัถงึ 

๔๔๐๐๐ ก่ีงนงึของศาสนา ก็แสดงวา่พระองคท์รงเจาะจงท่ีจะ

ใหพ้วกเราพากนัไปสูส่วรรค ์หรอืพระนิพพานนั่นเอง ไม่ตอ้งการ

ท่ีจะใหพ้วกเรานีต้อ้งไปสูอ่บาย ไปบงัเกิดในอบาย หรอืวา่เป็น

สตัวเ์ดรจัฉาน เป็นนรกอะไรเหลา่นัน้  

เพราะฉะนัน้เม่ือเราไดม้าพจิารณาตวัของเรา มีโอกาสท่ีจะ

ไดเ้ขา้ใจในตวัของเรา ในเรือ่งการทาํสมาธิน่ีแลว้ จงึเป็นโชคอนั

มหาศาล การท่ีเราจะมีศรทัธาขึน้มาไดน้ัน้ ไม่ใช่ง่ายนกั จาํเป็น

ท่ีจะตอ้งศกึษาหาความรู ้หาครูหาอาจารย ์หาสถานท่ี หา

โอกาส หาเวลาเรามีอายอุานามของเราอย่างนี ้เราตอ้งมีฐานะ 

มีความเป็นอยู่ มิฉะนัน้เราจะเอาโอกาสท่ีไหนมาวดัได ้ถา้หาก

วา่มีความเดือดรอ้นทางบา้นมนัก็มาไม่ได ้รา่งกายทพุพลภาพ

มนัก็มาไม่ได ้หรอืมาไดแ้ตไ่ม่มีครูมีอาจารยม์นัก็เทา่นัน้ มนัถงึ

เป็นอยา่งนีแ้หละ ท่ีวา่การท่ีจะมาประสบพบกนัอย่างท่ีมีความ

สมบรูณท์ัง้สิน้นี ้เป็นส่ิงท่ีหาไดย้าก  
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แตส่ิ่งนัน้เม่ือเราประสบพบแลว้ ก็เหลืออยู่ท่ีวา่ 

ความสามารถของเราจะกระทาํกนัแคไ่หน ความสามารถหรอืวา่

ศรทัธาท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงนี ้ถือวา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุท่ีเราจะ

รกัษาความเป็นไปของเราอนัท่ีเรยีกวา่ความดีอนันีไ้วไ้ด ้เม่ือเรา

รกัษาความดีการปฏิบติัสมาธิของเราอนันีไ้วไ้ดแ้ลว้น่ี เราก็จะยิ่ง

ประสบผลสาํเรจ็มากยิ่งขึน้ สมเจตจาํนงยิ่งขีน้ ปอ้งกนัอบายได้

อย่างประเสรฐิ อย่างนีเ้ป็นตน้  

เพราะฉะนัน้ เราจงึจาํเป็นเหลือเกินท่ีจะตอ้งรกัษาความดี

ของเราไว ้ท่ีเราไดพ้ากนัปฏิบติัและกระทาํน่ี เราตอ้งรกัษาไว้

ดว้ยชีวิต ชีวิตอนันีน้ัน้ เราถือวา่ไม่เท่าไรนกัหรอก ไม่ชา้ก็ตาย

ดงักลา่วแลว้ แตว่า่จิตของเราท่ีมนัไม่ตายน่ีสิ มนัไปอีกหลายพนั 

หลายหม่ืน หลายลา้นปี เรยีกวา่ไม่รูเ้ทา่ไหรที่เดียว แตว่า่สว่น

รา่งกายนีม้นัก็ไม่อยูอี่กปีก็ตาย เพราะฉะนัน้เราจะตอ้งสละ 

แมว้า่รา่งกายนีจ้ะลาํบากหน่อยก็ชา่งมนั เราตอ้งการเอาความดี 

ลาํบากก็ช่างมนัเป็นไร ๊อดขา้วเยน็ก็ไม่เห็นเป็นไร นั่งปวดขาก็ไม่
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เห็นเป็นไร หรอืวา่เสียการเสียงานก็ไม่เหน็เป็นไร เราก็สละให้

หมด ตัง้ความมั่นคงของจิตเอาไว ้ 

ถา้เราตัง้ความมั่นคงของจติเอาไวท่ี้มีความแนว่แน่อยา่งนี ้

ชีวิตของเราตอ่ไปก็อีกสิบปีบา้ง ย่ีสิบปีบา้ง สามสิบปีบา้งกวา่

เราจะตาย ก็ไดอี้กเยอะมากมายกา่ยกอง ไม่วา่เราจะอยูท่ี่บา้น

หรอืไม่วา่เราจะอยู่ท่ีวดั เราก็ทาํได ้ความดีสมาธิเหลา่นีเ้ราทาํได ้

ถา้หากวา่ศรทัธาแลว้นัน้ ทกุส่ิงทกุอย่างสาํเรจ็ขึน้มาไดอ้ย่าง

แน่นอน  

ส่ิงท่ีเรากลวันกัหนานั่นน่ะ ก็คือพวกอนัธพาล อนัธะแปลวา่

มืด พาละแปลวา่โง่ ความจรงินัน้นะ่ เราเรยีกอนัธพาลนะ่คือคน

มืด คนโง่ ทัง้โง่ทัง้เงา่ก็พดูกนัวา่อย่างนัน้ ท่ีเรากลวัท่ีสดุคือกลวั

อนัธพาล อนัธพาลนัน้คอยจะมากลบ คือคอยจะมากลบเกล่ือน 

หาเรื่องกบัเรา ไม่ใหเ้ราทาํสมาธิ ตอ่ไปนีก็้ทาํสมาธิกนัตอ่ไป 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/s9oNakW48b8  

https://youtu.be/s9oNakW48b8

