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ปัญญาวมุิตต ิ

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 

ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

วนัน้ีวนัมาฆบชูา วนัมาฆบชูานะ พระอรหนัต ์๑,๒๕๐ องค ์มาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ “พระอรหนัตส์มยัพุทธกาล” กบั “พระอรหนัตส์มยัก่ึงพุทธกาล” พระอรหนัตใ์นก่ึง
พุทธกาลนะ ๒,๕๐๐ ปีมา ครูบาอาจารยข์องเราคน้ควา้ส่ิงน้ีข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นพระอรหนัตต์อ้งมี
ความเห็นความรู้จริงตามสัจจะความจริงจากอริยสัจ ส่ิงท่ีว่าอริยสัจ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ตรัสรู้อริยสัจ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ส่ิงท่ีเป็นอริยสัจมนัเป็นเคร่ืองด าเนินไง 

อริยสัจ เห็นไหม สติปัฏฐาน ๔ อริยสัจ ๔ มรรค ๘ มรรคคืออะไร? มรรค เห็นไหม วา่เรา
เป็นผูท่ี้มีปัญญา เราว่าเด๋ียวน้ีโลกน้ีเจริญ สมยัพุทธกาลนะ ทางวิทยาศาสตร์ยงัไม่เจริญ ส่ิงท่ียงัไม่
เจริญ ผูท่ี้มีฤทธ์ิมีเดชเป็นเร่ืองท่ีมหศัจรรยน์ะ ฤๅษีชีไพรในสมยัพุทธกาลเหาะเหินเดินฟ้าได ้เพราะ
สมยัอดีตไม่มีเร่ืองท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีจะมาหลอกลวงกนั ใครท าไดส้ภาวะแบบนั้นจะเป็นส่ิงท่ีว่า
สังคมยอมรับ สังคมยอมรับ แต่ธรรมไม่ยอมรับ 

ธรรม เห็นไหม ธรรมสัจจะความจริงขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีไปศึกษาเล่า
เรียนกบัเจา้ลทัธิต่างๆ มา ไม่ยอมรับสภาวะแบบนั้นเลย เพราะส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนมาจากฌานสมาบติั 
ฌานสมาบติัเกิดจากอะไร? ฌานสมาบติัเกิดจากก าลงัของจิต พลงังานของจิตนะ จิตท่ีเป็นสมาธิจะ
มีพลงังานมาก แลว้จิตท่ีเป็นสมาธิมนัมาจากไหน 

สมยัก่ึงพุทธกาล เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แต่ละพระองคจ์ะถึงคราวท่ีว่ามี
บารมี ทุกพระองคจ์ะมีพระอรหนัตเ์ป็นเอหิภิกขุจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บวชให ้จะมี
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อยา่งน้ีทุกๆ พระองคไ์ป ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองการันตีว่า ส่ิงท่ีประพฤติปฏิบติัดว้ยความสัตยจ์ริง สัจจะ
ความจริง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ปฏิเสธส่ิงน้ีนะ 

ถา้องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ไดพ้ยากรณ์ ค าวา่ “พยากรณ์” หมายถึงยอมรับ แต่
ยอมรับน่ีรับส่ิงใด? รับส่ิงท่ีเป็นความจริงสิ ส่ิงท่ีเป็นความจริงนะ ส่ิงท่ีพระอรหันตใ์นสมยั
พุทธกาล เขา้ใจวา่ตวัเองเป็นพระอรหันต ์ว่าจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกไม่ใหพ้บ ใหพ้ระไปดกัท่ีปากทาง ใหไ้ปเท่ียวป่าชา้ก่อน พอไปป่าชา้ 
พระอรหนัตไ์ปเห็นซากศพ ไปเห็นส่ิงต่างๆ มนัมีการไหวของใจ ส่ิงท่ีใจมนัไหว มนัเป็นพระ
อรหนัตม์าจากไหนล่ะ? มนัเป็นพระอรหนัตด์ว้ยความส าคญัผดิ ส่ิงท่ีส าคญัผดิ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ตอ้งใหเ้ขา้พบเลย ใหอ้อกไปเท่ียวป่าชา้ 

มนัเป็นสมยัอดีต สมยัโบราณ มนัไม่มีส่ิงท่ีว่าจะมาเป็นทางวิทยาศาสตร์ ทางเล่นแร่แปร
ธาตุ ถา้ทางเล่นแร่แปรธาตุ ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองของไสยศาสตร์ ในการประพฤติปฏิบติั มนัเป็นก าลงั
ของจิตไง ถา้จิตมีก าลงัสภาวะแบบน้ี น่ีความเป็นไปของจิต แลว้ติดดว้ย ถา้มีฌานมีสมาบติันะ มนั
มีความสงบของใจ ถา้รักษาใจไม่เป็น ส่ิงน้ีก็เส่ือมสภาพไป เวลาคลายออกมาแลว้เป็นปุถุชน
ธรรมดา ส่ิงท่ีเป็นธรรมดา น่ีส่ิงน้ียงัมีเลย 

แต่ในปัจจุบนัน้ีทางวิทยาศาสตร์เจริญ มนัมีเคร่ืองทุ่นแรง มนัมีส่ิงต่างๆ ท่ีเราจะเอามา
เสริมสร้างสภาวะแบบน้ีได ้ คนก็ไปเขา้ใจสภาวะแบบนั้น แลว้เราก็เขา้ใจเอง เพราะเราว่าเราเป็น
ปัญญาชน เราว่าเราใชปั้ญญาของเรา เวลาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า “ใน
ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งปัญญา” 

“ในโลกน้ีคนโง่มากหรือคนฉลาดมาก” ค าพดูน้ีเป็นค าพดูของสัญชยั เวลาพระสารีบุตรไป
ศึกษากบัสัญชยั พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ สร้างบุญญาธิการมา ปรารถนามาเป็นผูอุ้ปัฏฐาก 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระ
โพธิสัตวส์ร้างบุญญาธิการมา ๔ อสงไขย แสนมหากปั ส่ิงท่ีว่าสร้างเป็นพุทธอุปัฏฐากก็ตอ้งสร้าง
บุญญาธิการมาเหมือนกนั เพราะเป็นความปรารถนา เห็นไหม ถึงมีปัญญาไง 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้คน้ควา้อยู ่๖ ปี ๖ ปีน้ีทดสอบกบัเจา้ลทัธิต่างๆ มาทั้งหมด 
แลว้ปฏิเสธทั้งหมด องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาคน้ควา้เอง คน้ควา้เป็นสยมัภ ู ตรัสรู้เอง
โดยชอบ แลว้โดยไม่ชอบล่ะ ถา้โดยไม่ชอบ มนัก็หลงไปตามกิเลสไง เห็นไหม ถา้ตรัสรู้เองโดย
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ชอบ แลว้ปฏิญาณตนว่าเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เจา้ลทัธิต่างๆ จะโตแ้ยง้อยา่งไร โดย
ปัญญา โดยขอ้เทจ็จริง จะโตแ้ยง้สู้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ได ้

พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตรก็ปรารถนามาเป็นผูท่ี้อุปัฏฐากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ก็สร้างสมบุญญาธิการมา ไปอยูก่บัสัญชยันะ สัญชยับอกว่า “สรรพส่ิงน้ีไม่ใช่ ส่ิงต่างๆ ก็
ไม่ใช่ ส่ิงท่ีไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ไม่ใช่” น่ีปฏิเสธมาตลอด ปฏิเสธมาตลอด ปัญญามนัไม่มี เห็นไหม 
พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะศึกษามาจนหมดกระบวนท่าของสัญชยั ถึงว่าส่ิงน้ีแกกิ้เลสไม่ได ้

เหมือนกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเรียนกบัอาฬารดาบส เวลาเขา้สมาบติั 
“เจา้ชายสิทธตัถะไดส้มาบติัเท่าเรา ส่ิงน้ีดว้ยการสอนของส านกัเรา หมดทางจะไปแลว้ ส่ิงน้ีส้ินสุด
กระบวนการของการประพฤติปฏิบติั ใหเ้ป็นผูช่้วยสอน ใหเ้ป็นผูท่ี้สอนลูกศิษยล์ูกหาได”้ เจา้ชาย
สิทธตัถะไม่เช่ือ ไม่เช่ือเพราะอะไร เพราะส่ิงท่ีว่ามนัฝังใจอยู ่มนัยงัไม่ไดช้ าระออกไปจากใจ 

เวลาสละไป แลว้ไปคน้ควา้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เอง ไปตรัสรู้อยูท่ี่โคนตน้
โพธ์ิน่ะ โคนตน้โพธ์ินั้นเป็นรูป เป็นสถานท่ี ร่างกายก็เป็นวตัถุ แต่หวัใจ มโนธาตุ มโนธรรม ส่ิงท่ี
เป็นธรรมนะ จิตน้ีเป็นอวิชชาทั้งหมด แต่เป็นมโนธาตุ มโนธรรมอนัน้ีเขา้มาช าระหวัใจขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น่ีตรัสรู้เป็นองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะก็เหมือนกนั ไปศึกษาเล่าเรียนกบัสัญชยันะ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ไปเร่ือย มนัถึงไม่ส้ินสุด เห็นไหม น่ีสัญญากนัว่า ถา้ใครมี ใครพบเห็นส่ิงใด ใครพบเห็นครู
บาอาจารยใ์หบ้อกกนั พระสารีบุตรไปพบพระอสัสชิ เห็นการเคล่ือนไหวไป เห็นต่างๆ น่ีถึงกาลถึง
เวลานะ ส่ิงต่างๆ ท่ีเห็นแลว้มนัประทบัใจ ตามพระอสัสชิไป 

“ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าให้
สาวไปดบัทีเ่หตุน้ัน” 

ธรรมทั้งหลาย ธรรม ธรรมท่ีว่าธรรมๆ น่ีมนัเป็นธรรมส าเร็จรูป ธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ “ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ” ความสุข ความทุกข ์ความฟุ้งซ่าน ความกงัวล ความ
ว่าง ความเป็นไปของใจเรา น่ีธรรมทั้งหลายมนัมาแต่เหตุ เหตุคอื เย ธมฺมาฯ เหตุคอือวิชชา เหตุคอื
ความไม่รู้ เห็นไหม พระสารีบุตรสาวไปหาเหตุ เป็นพระโสดาบนัข้ึนมา น่ีสัญญากบัพระโมคคลั
ลานะไว ้กลบัไปหาพระโมคคลัลานะ 
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พระโมคคลัลานะเห็นพระสารีบุตรเดินมา “คงจะมีอะไรมาบอกเรา” น่ีเวลาบอกธรรม 
ธรรมขอ้เดียว ส่ิงทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ น่ียอ้นกลบัไป ยอ้นกลบัไป พอสาวไปถึงเหตุ
นะ เป็นพระโสดาบนัทั้งคู่ 

เห็นไหม ระลึกถึงคุณ ทั้งๆ ท่ีสัญชยัสอนนะ พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะเห็นเลยว่าส่ิงน้ี
ไม่ใช่ แลว้มนัไม่สามารถแกกิ้เลสได ้ เพราะตวัเองมีบุญญาธิการ เห็นไหม ครูอาจารยน้ี์สอนผดิ 
แลว้เวลาไปฟังเทศน์ของพระอสัสชิมาแลว้เป็นพระโสดาบนั น่ีจะทิง้อาจารยไ์ป ยงัสงสารนะ ไป
ชวนกนั บอกว่า “ทิง้เถิด ความเห็นทิฏฐิอนัน้ีมนัไม่ถูกตอ้ง เราจะไปหาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้” 

สัญชยัไม่ไป ถามพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะว่า “ในโลกน้ีคนโง่มากหรือคนฉลาด
มาก” 

พระสารีบุตร พระโมคคลัลานะตอบเลยว่า “คนโง่มาก ในโลกน้ีคนโง่มากกวา่คนฉลาด” 

“ฉะนั้น ถา้เธอว่าคนโง่มากกวา่คนฉลาด เธอจงไปอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
พุทธะ พุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา ศาสนาแห่งคนท่ีตอ้งไตร่ตรอง ตอ้งใคร่ครวญ จะไปอยูก่บั
คนฉลาดกลุ่มนอ้ยก็ไปเถิด เราจะอยูก่บัคนโง่” อยูก่บัคนโง่หลอกง่ายไง มนัหลอกง่าย เห็นไหม 
สัญชยัไม่ไป 

พระโมคคลัลานะ พระสารีบุตรชวนหมู่คณะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เทศนาว่าการ สั่งสอนจนถึงท่ีสุดแห่งธรรมนะ เวลาถึงท่ีสุด ทั้งสอง
องคเ์ป็นอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยและเบ้ืองขวา แต่นิสัยไม่เหมือนกนั 

เวลาพระโมคคลัลานะเป็นพระโสดาบนั ไปอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลา
ตรึกในธรรม พระโสดาบนันะ ง่วงเหงาหาวนอน ปฏิบติัไปไม่ไดเ้ลย เพราะตอ้งอาศยัความสงบ
ของใจ เพราะพระโมคคลัลานะเป็นผูท่ี้มีฤทธ์ิ เป็นเจโตวิมุตติ เห็นไหม เจโตวิมุตติตอ้งอาศยัสมาธิ 
ตอ้งอาศยัฐานของใจ 

แลว้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูก่บัอาฬารดาบส เวลาเขา้สมาบติั ๘ ส่ิงท่ีเป็น
สมาบติั ๘ น่ีรู้ไปหมด เวลาเขา้สมาบติัแลว้ถอยเขา้ถอยออก ถอยเขา้ถอยออก จิตมนัจะมีพลงังาน
มาก จะท าส่ิงใดๆ อยา่งท่ีฤๅษีชีไพรในสมยัพุทธกาลท าน่ีท  าไดห้มดเลย แต่ส่ิงน้ีเป็นการส่งออก จิต 
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พลงังานส่งออกไป มนัเป็นพลงังานของจิต มนัไม่ใช่ปัญญา มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นความเห็นเร่ืองของ
สรีระร่างกาย เร่ืองของอริยสัจ เร่ืองของทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค เห็นไหม มนัไม่ใช่เร่ืองของ
อริยสัจ ถา้มีก าลงัส่งออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ รับรู้ส่ิงใดแลว้มนัจะเป็นประโยชน์อะไร? มนัไม่เป็น
ประโยชน์ เพราะมนัยงัไม่ช าระกิเลส 

แต่ถา้มนัช าระกิเลสแลว้ เห็นไหม “เจโตวิมุตติ” ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิมีเดช ในพระอรหนัตป์ระเภท
ต่างๆ จะมีฤทธ์ิมีเดช แต่ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมาเพราะสมยันั้นไม่มีวิทยาศาสตร์ ในเม่ือไม่มี
วิทยาศาสตร์ ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมา ก็ว่าส่ิงน้ีถูกตอ้ง ถูกตอ้งหมด คนก็ตอ้งยอมเคารพนบัถือ 

ถา้เจโตวิมุตติ ตอ้งอาศยัก าลงัของสมาธิ แต่อาศยัก าลงัของสมาธิท่ีพระโมคคลัลานะออกมา
จากสัญชยั น่ีเป็นพระโสดาบนั แต่ขณะท่ีประพฤติปฏิบติัยงัโงกง่วง ยงัง่วง เห็นไหม ตรึกขนาด
ไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงมาบอกว่า “ใหต้รึกในธรรม ใหเ้อาน ้าลูบหนา้” น่ีพระ
โสดาบนันะ ท าความสงบของใจเขา้มา เพราะกิเลสส่ิงท่ีละเอียดยงัอยูใ่นหวัใจ เห็นไหม ยอ้นกลบั
เขา้มาใหจิ้ตสงบ แลว้ยอ้นไปใหเ้ห็นกาย เวทนา จิต ธรรม แลว้ใคร่ครวญ ใคร่ครวญดว้ยเจโตวิมุตติ 
ส่ิงต่างๆ อาศยัก าลงัของจิต แลว้แยกแยะออกไปอยา่งนั้น จะเป็นเจโตวิมุตติ เห็นไหม น่ีเป็นฝ่าย
พระโมคคลัลานะ 

พระสารีบุตรเป็นปัญญาวิมุตติ ปัญญาวิมุตติน้ีใชปั้ญญาน า เจโตวิมุตติตอ้งอาศยัสมาธิ 
อาศยัส่ิงต่างๆ แลว้แยกแยะออกไป จะเห็นภาพ เห็นต่างๆ ใชก้ารใคร่ครวญ การวิภาคะ การแยก
ส่วนขยายส่วนออกไป แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ พระสารีบุตรง่วงเหงาหาวนอนไหม? พระสารีบุตร
ไม่ไดง่้วงเหงาหาวนอน แต่พระสารีบุตรมีปัญญามาก ไม่เช่ือส่ิงต่างๆ ไม่เช่ือส่ิงใดเลย เห็นไหม 

พระโมคคลัลานะ ๗ วนั เห็นไหม จากท่ีบรรลุโสดาบนัแลว้ ก็ไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยู ่ ๗ วนั ใหก้ าหนดจิต แลว้ใคร่ครวญ
ออกไปส่ิงต่างๆ จนถึงท่ีสุดแห่งทุกข ์ แต่พระสารีบุตรใชเ้วลาถึง ๑๔ วนั ใคร่ครวญอยูโ่ดยใช้
ปัญญา ปัญญาของพระโสดาบนันะ น่ีการใคร่ครวญโดยปัญญา 

ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ ส่ิงท่ีใคร่ครวญโดยปัญญาแยกแยะ เห็นไหม ขณะท่ีพระสารีบุตรจะ
ส าเร็จท่ีเขาคิชฌกฏู ท่ีถ  ้าสุกรขาตา เวลาหลานมาเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก าลงัจะมา
ต่อว่า เพราะว่าส่ิงต่างๆ ท่ีเอามา คือญาติพี่นอ้งมาบวชกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ น่ีไม่
พอใจ ไม่พอใจส่ิงต่างๆ ทั้งส้ิน องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสตอบกบัหลานพระสารีบุตร 
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“ถ้าเธอไม่พอใจส่ิงต่างๆ เธอต้องไม่พอใจอารมณ์ส่ิงทีเ่ธอไม่พอใจเขาด้วย เพราะอารมณ์ความรู้สึก
น้ันกเ็ป็นวตัถุอนัหน่ึง” เห็นไหม น่ีปัญญาวิมุตต ิ

ปัญญาวมุิตติมนัใช้ปัญญาใคร่ครวญในอารมณ์ความรู้สึก ใคร่ครวญในส่ิงทีจ่บัต้องได้ มนั
เป็นปัญญาวมุิตต ิน่ีใคร่ครวญขณะท่ีเทศนาว่าการกบัหลาน แต่พระสารีบุตรนัง่ฟังอยู ่ถวายการพดั
อยูห่ลงัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาดว้ยธรรมบทน้ีไง น่ีปัญญาวิมุตติ 
ส่ิงท่ีปัญญาวิมุตติ เป็นปัญญาของพระโสดาบนั 

ในปัจจุบนัน้ี ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เราก็วา่เรามีปัญญากนั เราใคร่ครวญกนั 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากเราเป็นปัญญาสมมุติ ปัญญาสมมุติเพราะเกิดจากเรา สรีระร่างกายมนุษยน้ี์เกิดมา
จากใคร? ส่ิงท่ีเราเกิดมาน้ีเราเกิดมาจากโลกใช่ไหม คนเราเกิดมา เรามีอะไร? เรามีกิเลส แต่ถา้คน
ไม่มีกิเลสจะมาเกิดไดอ้ยา่งไร 

แมแ้ต่เจา้ชายสิทธตัถะ ขณะท่ีเกิดมาเป็นเจา้ชายสิทธตัถะยงัมีกิเลสเลย เพราะอะไร เพราะ
ออกศึกษา ออกใคร่ครวญเพื่อจะเป็นกษตัริย ์ เตรียมตวัเพื่อจะเป็นกษตัริย ์ พระเจา้สุทโธทนะก็หา
ครอบครัวให ้ท าไมมีราหุล น่ีคืออะไร? น่ีคือใชชี้วิตแบบโลกใช่ไหม แต่ดว้ยบุญญาธิการ การสร้าง
สมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถึงคราว ถึงเวลา เพราะการสร้างมากบัพระนางพิมพา 
ราหุล ส่ิงต่างๆ ท่ีสร้างมาเพื่อจะมาเกิดเป็นชาติสุดทา้ย 

ถึงคราวไปเท่ียวสวน ไปเห็นยมทตูมาแสดงใหเ้ห็น เห็นการเกิด เห็นเดก็อ่อน “มีการเกิด
หรือ โลกน้ีมีการเกิดหรือ” ดูสิ ดูเวลาคนท่ีมีความสุข สุขจนขนาดเขา้ใจว่าเราเป็นสภาวะแบบนั้น 
จะไม่มีการตาย เห็นไหม เห็นมีเดก็เกิด มีคนแก่ มีคนเจบ็ มีคนตาย ยงัสะเทือนใจไง น่ีคนมีปัญญา
นะ ส่ิงใดๆ จะเป็นประโยชน์ มนัสะเทือนหัวใจมาก “เราตอ้งเป็นอยา่งนั้นหรือ” ถึงไดอ้อกแสวงหา 
ออกแสวงหามาเพื่อใหส้ิ้นจากทุกข ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีคืออ านาจวาสนา ส่ิงท่ีเป็นอ านาจวาสนา น่ีเกิดมา
ก็ยงัมีกิเลสอยู ่แลว้อ  านาจวาสนาน้ี ออกคน้ควา้อยู ่๖ ปี 

เวลาส้ินกิเลสไปในคืนวนัวิสาขบชูา เห็นไหม ก าหนดอานาปานสติ ท าความสงบของใจ 
เพราะถา้เป็นฌานสมาบติั มนัเป็นพลงังาน มนัเป็นจิตเขา้สมาบติั ตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย
ฌาน จตุตถฌาน อากาสานญัจายตนะ ขณะท่ีจิตมนัเปล่ียนระดบัขั้นตอนของสมาบติั มนัจะ
เหมือนกบัเพิ่มพลงังาน อดัจิตเขา้ไปใหมี้พลงังานตลอดไป แลว้ถอยกลบั แลว้ยอ้นไปยอ้นกลบั 
พลงังานน้ีเกิดข้ึนมา จิตจะมีพลงังานมาก พอมีพลงังานแลว้มนัก็ไปตามพลงังานนั้น แต่เราไม่รู้จกั
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ควบคุม เรารักษาไม่เป็น เพราะอะไร เพราะเราไม่มีปัญญา เราไม่เขา้ใจ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ยงัไม่ไดเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ยงัไม่เขา้ใจสภาวะต่างๆ เหล่าน้ีเลย 

เวลากลบัมาเป็นอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจเขา้ลมหายใจออก จนจิตละเอียดเขา้ไป 
ละเอียดเขา้ไป ตั้งสติไว ้ตั้งสติไว ้พอเขา้ไปถึงขอ้มูลของใจ บุพเพนิวาสานุสติญาณ เห็นขอ้มูลของ
ใจ ใจของเราท่ียอ้นกลบัไป 

ถา้ใจโดยกิเลส ใจโดยท่ีมีขอ้มูลอยู ่ ใจยงัไม่ช าระกิเลส ยงัไม่เป็นพระอรหนัต ์ ส่ิงน้ียงัมีอยู่
ในหวัใจทั้งหมด ถา้จิตสงบเขา้ไป สงบเขา้ไป ยอ้นกลบัเขา้ไป เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณ สาวไป
ไม่มีท่ีส้ินสุด จิตน้ีเกิด ถา้มนัส้ินสุด ส้ินสุดตรงไหน เร่ิมตน้ตรงไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้สาวไปแลว้ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ยงัสาวไปไดเ้ร่ือยๆ ดว้ยปัญญาขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ ไม่จบ ยอ้นกลบั เห็นไหม น่ีคืออดีต 

อนาคต จุตูปปาตญาณ จิต ถา้ยงัมีแรงขบั ยงัมีกิเลสอยู ่ตอ้งเกิดหมด ส่ิงท่ีเกิดหมดมนัก็เป็น
อดีตอนาคตอยา่งน้ี แลว้ถา้เขา้สมาบติั มนัเขา้ไปรู้อยา่งน้ี รู้การเกิดและการตาย มนัมีประโยชน์
อะไร ความรู้การเกิดและการตายนะ รู้อดีตรู้อนาคตไง รู้การเกิดและการตาย แต่ไม่ไดท้  าลายเช้ือ
ของการเกิดและการตาย ถา้ท าลายเช้ือของการเกิดและการตายก่อน แลว้ยอ้นกลบัมา อาสวกัขย
ญาณ พอท าลายเช้ือของการเกิดและการตายจบส้ิน น่ีต่างหากถึงเกิดองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ ศาสนาพุทธถึงเกิด ปัญญาในศาสนาเกิดตรงน้ีไง ถา้ปัญญาในศาสนาเกิดตรงน้ี 

แลว้เราเกิดมาโดยสมมุติ ปัญญาของเราเป็นปัญญาสมมุติเพราะอะไร เพราะเราเกิดมา เห็น
ไหม ไม่ไดเ้ทียบถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้นะ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เกิด
เป็นเจา้ชายสิทธตัถะน่ีกิเลสทั้งนั้นเลย แลว้เราเกิดเป็นเราน่ีเป็นกิเลสไหม ถา้เป็นกิเลส ส่ิงท่ีเกิดมา
น้ีเป็นสมมุติไหม เพราะอะไร 

เพราะการเกิดและการตาย เรายงัเกิดและตายอยู ่ แลว้ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมา มนัเกิดข้ึนมา
จากใคร? ก็มนัเกิดข้ึนมาจากเรา พอมนัเกิดข้ึนมาจากเรา ส่ิงต่างๆ เกิดข้ึนมาเป็นปัญญาโดยสมมุติ
ทั้งหมดเลย แลว้ส่ิงท่ีเป็นปัญญาสมมุติมนัจะไปฆ่ากิเลสไดไ้หม แลว้ปัญญาโดยสมมุติมนัมุดลงไป
อีก มนัมุดลงไปในกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เห็นไหม น่ีปัญญาโดยสมมุติ 



ปัญญาวิมุตติ ๘ 

©2013 www.sa-ngob.com 

เพราะเราเกิดมาโดยสัญชาตญาณ คนเราตอ้งมีปัญญา ศึกษามาขนาดไหน มนัมีปัญญา
ทั้งหมด ปัญญาอนัน้ีใครพาใช?้ กิเลสพาใชน้ะ ตวัตนเราน้ีพาใช ้ ความเห็นของจริตนิสัยพาใช ้ ถา้
คนโทสจริต โมหจริต ปัญญาท่ีออกมา ออกมาจากฐานของจิตอนัน้ี จิตอนัน้ีศึกษามาขนาดไหน 
การศึกษาเป็นวิชาชีพ การศึกษาขอ้มูลอนันั้นมา เราศึกษามาใชเ้ป็นวิชาชีพเพื่อหาด ารงชีวิต แลว้เรา
เจอส่ิงต่างๆ ในโลกน้ี มนัอยูท่ี่มุมมอง มุมมองของการศึกษามา ศึกษามาขนาดไหน น่ีเหตุการณ์
อยา่งหน่ึง เขามองในแง่หน่ึง แง่ภมิูหลงัของเขา ส่ิงท่ีเขามีภมิูหลงัอยา่งไรมา เขาก็จะตรรกะของเขา 
เขาก็วิเคราะห์วินิจฉยัส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยตรรกะของเขา ส่ิงท่ีตรรกะของเขา น่ีเป็นอะไร ถา้ไม่ใช่
สมมุติ น่ีเป็นอะไร? น่ีสมมุติทั้งนั้นเลย 

แลว้ถา้มนัมุดเขา้ไปในกิเลสล่ะ มุดเขา้ไปในกิเลสเพราะอะไร เพราะเราศึกษาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม เราไปว่าคนท่ีมีปัญญา เราว่ามีปัญญาทั้งหมดเลย แลว้เรา
ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ จะก่ีประโยค ๙ ประโยค ๑๐ ประโยค ก็แลว้แต่ 
ศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทั้งหมดเลย แลว้ตีความไดห้มด เขา้ใจไดห้มด 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พดูธรรมะท่ีไหน พดูกบัใคร พดูอยา่งไร เขา้ใจหมดเลย รู้หมดเลย 
ความรู้อยา่งน้ีรู้แบบไหน พอรู้ข้ึนมา มนัเป็นอะไร? มนัก็เป็นกิเลสไง มนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราใชส้มมุติโดยปัญญาเรา ปัญญาเราสมมุติ สมมุติโดยขอ้เทจ็จริงเลย 
แลว้มนัไปตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ถา้คนก าหนดสมาธินะ จิตมนัสงบเขา้มา ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน มนัมีความรู้ มีความมหศัจรรย์
ในจิตน้ีมาก แลว้ปัญญาน้ีมนัเป็นปัญญาสมมุติ พอปัญญาสมมุติน่ีมนัไปเอาธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรึก พอเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาตรึก พอตรึก
ข้ึนมา มนัมีอาการของจิต เพราะจิตมนัเป็นส่ิงมหศัจรรยอ์ยูแ่ลว้ พอมีอาการของมนั เราก็ไปต่ืนเตน้
กบัอาการอยา่งน้ีไง 

พอไปต่ืนเตน้กบัอาการอยา่งน้ี ก็ว่า “น่ีเป็นปัญญาของเรา น่ีคือปัญญาวิมุตติ คือการฆ่า
กิเลส”...มนัไปช าระกิเลสท่ีไหน มนัเพิ่มกิเลสโดยท่ีไม่รู้สึกตวั มนัเพิ่มกิเลสเขา้มาในหวัใจของเรา
นะ มนัเพิ่มข้ึนมา เพราะเราไปยดึมัน่ถือมัน่ เราไปคาดหมาย 

ผูป้ฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรมจะไม่เป็นปัญญาเลย มนัไม่เป็นปัญญาในศาสนาเลย มนั
เป็นปัญญาของสัญชยั ปฏิเสธไปหมดเลย ปฏิเสธแลว้จิตมนัมีอาการ เห็นไหม ดูสิ เวลาพระสารี
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บุตร พระโมคคลั-ลานะอยูก่บัสัญชยั “ไม่ใช่” ปฏิเสธเขา้ไป จิตมนัก็ถอยร่นเขา้ไป มนัปล่อยวาง 
มนัปฏิเสธทั้งหมด ส่ิงท่ีปฏิเสธทั้งหมด มนัไดต่้อสู้กบัอะไร มนัไดเ้ห็นส่ิงใดๆ? มนัไม่เห็นส่ิงใดๆ 
เลย แลว้เราไปตรึกในธรรม มนัต่างกนัตรงไหน สัญชยัท่ีปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึก มนัต่างกนั
ตรงไหน? มนัไม่เห็นต่างกนัเลย 

แต่น่ีอาศยัธรรมไง อาศยัธรรม เคลิบเคลิ้มไปในธรรม จะเคลิบเคลิ้มตามความเห็นของเรา
ไปว่าส่ิงน้ีเป็นปัญญา...มนัเป็นความสมมุติ แลว้มนัเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
มาอา้งอิง พออา้งอิง อาการของใจท่ีเป็นไป อาการของใจไม่ใช่ใจ กเิลสอยู่ทีใ่จ 

ถา้เป็นเจโตวิมุตติ คนท่ีท าสัมมาสมาธินะ ก าหนดพุทโธๆ เวลาจิตมนัละเอียดเขา้มา อปัป
นาสมาธิ มนัจะปล่อยหมดเลย มนัจะปล่อย เพราะจิตมนัละเอียดเขา้มา ก าหนดลมหายใจนะ ถ้าเป็น
อานาปานสติ ก าหนดลมหายใจ ก าหนดลมหายใจตลอด อยู่กบัลม อย่าทิง้ลมนะ 

แต่เพราะความโง่ เพราะจิตมนัโง่ เพราะศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
มาแลว้ ถา้จิตเวลาวิปัสสนา การท าความสงบของใจ ใจน้ีถา้สงบเขา้มา มนัจะละเอียดเขา้ไป 
ละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไปจนรับรู้ส่ิงใดๆ ไม่ไดเ้ลย ถา้โดยสมมุติมนัก็อา้งอิง โดยสมมุติมนัก็ท  า
กนัไป จิตตกภวงัคห์มดเลย จิตจะไม่เขา้ถึงสัจจะความจริงเลย เพราะอะไร เพราะมนัเป็นสัญญา มนั
เป็นสมมุติ แลว้มนัมุดลงไปในกิเลส กิเลสมนัมุดเขา้ไป มุดเขา้ไปจนมนัเป็นภวงัค ์ มนัไม่รู้ส่ิงใด
เลย ว่าง ว่าง สภาวะแบบนั้น เห็นไหม 

แต่ถา้ก าหนดลมหายใจ ก าหนดลมหายใจให้ชัดเจน ถ้าก าหนดพทุโธๆ ให้ชัดเจนอยู่สภาวะ
แบบน้ัน ชัดเจนตลอดเวลา มนัจะละเอยีดเข้ามาเอง ละเอียดเขา้มาเพราะอะไร เพราะพลงังานของ
จิตมนัมีอยูแ่ลว้ น่ีความร้อนไปตั้งอยูท่ี่ไหน เราไปจบัความร้อน เราจะเจอความร้อนทนัที จิตมนัมี
พลงังานของมนั แลว้มนัใชอ้ยูต่ลอดเวลา เพราะมนัคิดอยูต่ลอดเวลา พลงังานมนักระจายตวัของ
มนัอยูต่ลอดเวลา แต่เราไม่เคยใชม้นั เราไม่เคยใชป้ระโยชน์จากมนั เพราะอะไร เพราะมนัเป็น
ปัญญาโดยสมมุติ โดยสัญชาตญาณของมนุษย ์

เพราะมนุษยมี์ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ส่ิงท่ีเป็นธาตุ ๔ พลงังานอนัน้ีมนัเป็นตวัจิต ตวัจิตมนัเกิด
ข้ึนมาเป็นมนุษย ์ เราออกมาจากครรภข์องมารดา เราศึกษามาขนาดไหน มนัจะมีปัญญาตลอดไป 
แลว้ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาคือการคิด การใคร่ครวญค านวณต่างๆ มนัค านวณได ้ มนัคิดของมนัได้
ตลอดเวลา น่ีจิตมนัใชพ้ลงังานอยูต่ลอดเวลา 
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แลว้เราใชพุ้ทโธๆๆ หรืออานาปานสติก าหนด ก าหนดเขา้มา ดึงพลงังานกลบั ดึงพลงังานท่ี
มนัออกไปใหก้ลบัมา ถา้ดึงพลงังานกลบั เราพุทโธๆ เขา้ไป น่ีการทวนกระแส กิเลสมนัจะต่อตา้น 
ถา้กิเลสมนัต่อตา้น ธรรมต่างๆ มนัจะแวบ็ออก พุทโธ มนัจะคิดไปก่อน แลว้กลบัมาพุทโธ อานา
ปานสติ มนัก็เคล่ือนไปเคล่ือนมา 

แลว้ถา้เกิดท าไป มนัก็มีอาการวบูวาบ มีอาการเป็นไป ก็ว่าส่ิงนั้นเป็นธรรมอีก มนั
เหมือนกบัท่ีว่า ปัญญาโดยสมมุตินัน่น่ะ เอาธรรมมาตรึกมนัจะเป็นเฉพาะท่ีจะบอกถึงความ
มหศัจรรยข์องจิต จิตน้ีมีพลงังานอยูม่าก แลว้มนัอาศยัพลงังานน้ี มนัใชโ้ดยธรรมชาติของมนั เรา
ก าหนดพุทโธๆๆ หรืออานาปานสติ ละเอียดเขา้มา ความละเอียดน้ีมนัละเอียดโดยขอ้เทจ็จริง 
ไม่ใช่ละเอียดโดยสมมุติ แต่น่ีเราก็ไปสมมุติกนัอีกว่าละเอียดๆ พุทโธๆๆ แลว้ก็หลบัไปเลย ว่างๆ 
ว่างๆ ออกมาพุทโธไม่ได ้เห็นไหม น่ีมนัมุดไปในกิเลส กิเลสมนับอกว่า “ถา้ออกมาก าหนดพุทโธ 
มนัหยาบ” 

มนัจะหยาบ มนัจะละเอียด ในการท าอาหารนะ เราจะหัน่ผกั เราจะซอยผกัใหล้ะเอียด เรา
จะซอยผกัใหช้ิ้นเลก็ช้ินใหญ่ มนัอยูท่ี่เราใช่ไหม เราซอยผกัใหล้ะเอียดเขา้ไปเท่าไร เราก็ซอยไปสิ 
น่ีเราจะซอยผกั เอาผกัมาวางไว ้ แลว้ก็บอกว่าซอยเสร็จแลว้ ถา้ซอยไปแลว้มนัจะละเอียดจะหยาบ
ต่างๆ กนั มนัคาดมนัคิดไป ส่ิงท่ีคาดคิดไป มนัไม่เป็นสัจจะความจริง มนัถึงไม่เป็นสัมมาสมาธิไง 

ถา้ก าหนดสมาธินะ ถา้จิตมนัพุทโธๆๆ เขา้ไป ถา้จิตมนัจะลงในสมาธิ มนัจะลงละเอียดเขา้
ไป ลึกเขา้ไป ด่ืมด ่าเขา้ไปในความรู้สึก สติจะพร้อมไปตลอดเวลา จะมีสติพร้อมเขา้ไป ความรู้สึก
ละเอียดเขา้มา น่ีมนัละเอียดเขา้ไป มนัจะต่ืนเตน้ ถา้ต่ืนเตน้มนัก็ออกมา ถา้เราควบคุม เราฝึกฝน
บ่อย ช านาญในวสี มนัจะละเอียดเขา้มา 

ถา้จิตมนัสงบเขา้เป็นอปัปนาสมาธินะ เราจะต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีกิเลสมนัมุดไปในธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้มาคิดวิเคราะห์วิจยั จนอาการเกิดท่ีเราวา่ส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ 
กนัน่ะ ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมๆ เป็นธรรมของสัญชยั ไม่ใช่ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
หรอก เพราะมนัปฏิเสธข้ึนมา จนอาการของจิตมนัเป็นไป แลว้มนัไม่มีสติควบคุมดว้ย เห็นไหม น่ี
ขนาดท่ีว่า ถา้ท าเจโตวิมุตติโดยขั้นพื้นฐานของสมาธินะ 

“ศีล สมาธิ ปัญญา” น่ีว่า “ปัญญา ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ศาสนาแห่ง
ปัญญา”...ปัญญาอะไร ถา้เป็นปัญญาโดยโลก มนัเป็นโลกียปัญญา แลว้เป็นโลกไหม เราเกิดมาเป็น



ปัญญาวิมุตติ ๑๑ 

©2013 www.sa-ngob.com 

โลกไหม เราเกิดมาเป็นมนุษยไ์หม เราเกิดมาเป็นคนไหม เราเกิดมา เกิดตายๆ ไหม? มนัเกิดตายๆ 
เราเกิดมาน้ีเป็นผลของวฏัฏะ ผลของวฏัฏะเกิดจากกิเลส กิเลสพาใหเ้ราเกิดมา พอเกิดมา เราศึกษา 
แลว้ปัญญามนัเกิดจากเรา เกิดจากความรู้สึกของเรา 

ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จริงในตูพ้ระไตรปิฎก เราไปศึกษาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จริงมาจากตูพ้ระไตรปิฎก นั้นเป็นธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ในเม่ือจิตของเรา ในเม่ือหวัใจของเรามนัยงัเป็นอวิชชาอยูเ่ตม็หวั แลว้มนัก็เอา
ส่ิงน้ีมาใคร่ครวญ ส่ิงน้ีมนัเป็นธรรมของเราไหม? มนัเป็นธรรมอยา่งน้ี ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ มนั
จะตอ้งเร่ิมใชปั้ญญาไล่ตอ้น ไล่ตอ้นความคิดเราไง ถา้เราไล่ตอ้นความคิดของเรา ความคิดท่ีมนัคิด
อยูน่ี่ พลงังานท่ีมนัใชอ้ยู่น่ี พลงังานมนัเป็นสมมุติ แลว้พลงังานท่ีมนัใชอ้ยู่น่ี แลว้เราเอาธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาสวมเขา้ไป มาใส่รหสัเขา้ไป ความคิดมนัก็ออกไป แลว้จิตมนั
ก็มีอาการของมนั 

แมแ้ต่เวลาจิตมนัสงบ มนัปล่อยนะ พุทโธๆๆ พุทโธจนละเอียดเขา้มา ละเอียดเขา้มาจนดบั
หมด อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ดบัหมด ไม่มีความรู้สึกออกมา มนัสงบเขา้มา สงบเขา้มา จนมนั
ปล่อยธาตุ ๔ น้ีไดเ้ลย 

จิต โดยสัญชาตญาณ โดยพลงังาน มนัควบคุมร่างกาย น่ีธาตุไฟ ธาตุรู้มนัควบคุมร่างกายอยู ่
ถา้ร่างกายไม่มีธาตุไฟ ธาตุรู้ จิตออกจากร่างไป ไม่ก่ีวนัก็เน่าหมด แต่ขณะท่ีมนัมีไฟอบอุ่นอยูใ่น
ร่างกาย พลงังานท่ีว่าทางปัจจุบนัน้ีเขาบอกว่ามีคล่ืนไฟฟ้า คล่ืนไฟฟ้าต่างๆ มนัเกิดมาจากไหนล่ะ? 
มนัเกิดจากพลงังานของจิต ถา้ยงัมีจิตอยู ่คล่ืนพลงังานไฟฟ้าร่างกายเรามี 

ถา้เราก าหนดพุทโธเขา้มา มนัถอนออกมา มนัปล่อยวางหมด มนัเป็นอิสระกบัตวัมนัเอง 
อิสระกบัตวัมนัเอง เห็นไหม อิสระคือจิตมนัสงบเขา้มา มนัเป็นส่ิงท่ีต่างกบัสมมุติแลว้ เพราะโลกน้ี
เป็นสภาวะแบบนั้น แต่เราอาศยัตรงน้ีเป็นพื้นฐานไง ถา้อาศยัตรงน้ีเป็นพื้นฐาน ถา้นอ้มไปเห็นกาย 
เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม น้ีเป็นเจโตวิมุตติ 

ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ ก าหนดพุทโธๆๆ น่ีพุทโธๆ เพื่อพลงังานของสมาธิ แต่ถา้เป็นปัญญา
วิมุตติ เราก าหนดพุทโธแลว้มนัมีอาการ มนัไม่ยอมรับ เราก็ใชปั้ญญา เห็นไหม ปัญญาอยา่งน้ีเป็น
ปัญญาสมมุติ ปัญญาสมมุติตรึกในธรรม ตรึกในความรู้สึก ตรึกในส่ิงต่างๆ ไป มนัจะหดตวัเขา้มา 
หดตวัเขา้มาเพราะอะไร เพราะสภาวธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
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ขอ้วตัรปฏิบติั เห็นไหม ธรรมและวินยัเป็นศาสดาของเรา ถา้เราเอาศาสดาคลุมหวัมนั กิเลส
ตณัหาความทะยานอยาก ส่ิงท่ีพาเราเกิดน่ีมนัอหงัการ มนัไม่ยอมรับส่ิงใดๆ เลย แมแ้ต่ธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัก็ยอมรับแต่ปาก ถา้มนัยอมรับสัจจะความจริง ผูใ้ดปฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม ตอ้งธรรมนั้น ใจดวงนั้นตอ้งเป็นพระโสดาบนัข้ึนมา 

แลว้เราเป็นพระโสดาบนัจริงไหม เรามีธรรมในหวัใจเราไหม? เราไม่มีส่ิงใดในหวัใจเรา
เลย เพียงแต่เรายอมรับว่าเราเป็นศากยบุตร เราเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แลว้เราพยายาม
ประพฤติปฏิบติักนั แลว้กล่าวตู่ว่าจิตมนัเป็น! กล่าวตู่ว่าจิตมนัเป็น! แต่ความรู้สึกของเรา เราว่าเรา
เป็นโสดาบนัหรือยงั เราไม่เป็นโสดาบนัเพราะอะไร เพราะส่ิงน้ีมนัเป็นกิเลส เพราะเรามุดไปใน
กิเลส 

แต่ถ้าเราเป็นสัจจะความจริงล่ะ เราซ่ือสัตย์นะ ในเมือ่มนัเป็นสมมุติ มนักต้็องเป็นสมมุติ 
ถ้าไม่มสีมมุติ มนัจะไปเป็นวมุิตติได้อย่างไร มนัอาศัยสมมุติไปก่อน จะว่าไม่มสีมมุติเลย เป็นไป
ไม่ได้ เพราะจติทีเ่กดิขึน้มามนัเป็นปุถุชนทั้งน้ัน มนัเป็นส่ิงทีม่ีกเิลสทั้งหมด ส่ิงทีม่ีกเิลสทั้งหมด 
มนัถงึต้องท าตัวมนัเองให้สะอาดก่อน ส่ิงทีจ่ะท าตัวให้สะอาดก่อน มนัใช้ปัญญานะ ใช้ธรรมของ
องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า แล้วตรึกลงไป พอตรึกไปน่ีมนัเหมอืนกบักระชอน เหมอืนส่ิงที่
เขาท าความสะอาด เขาร่อนกนัมา 

จิตก็เหมือนกนั ในเม่ือเราเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ เราตรึกในธรรม
โดยความซ่ือสัตย ์ ดว้ยสมมุติของเรา มนัก็จะเห็นความผดิพลาดของใจ ท าไมคิดอยา่งนั้น ท าไมมี
ความเห็นอยา่งน้ี ความเห็นท่ีคิดออกมามนัมีความผดิและความถูก มนัถูกหรือมนัผดิ ถา้มนัผดิ ผดิ
เพราะอะไร ถา้มนัถูก มนัถูกเพราะอะไร ถา้มนัถูก เห็นไหม น่ีคือธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เรามีสติสัมปชญัญะ เราพยายามประคองใจของเราใหม้นัอยูใ่นธรรมของ
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัตรึกอยูใ่นศีล มนัตรึกอยูใ่นสมาธิ แลว้มนัก็จะกลายเป็น
ปัญญาเขา้มา ปัญญาอยา่งน้ีเป็นปัญญาอบรมสมาธิ เพราะเป็นปัญญาโดยสมมุติ ใชต้รึกตรรกะ
ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ใชจิ้ตของเรา 

จิตของเราท่ีมนัสกปรก ท่ีเวลามนัมุดเขา้ไปในกิเลส มนัอา้งอิงธรรมว่าเป็นผลงานของจิต
ดวงน้ี แลว้จิตดวงน้ีมนัซ่ือสัตยก์บัจิตดวงน้ี จิตดวงน้ีซ่ือสัตยก์บัตวัเอง ก็ใชธ้รรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้มาไตร่ตรอง มาไตร่ตรองในความฟุ้งซ่านของใจ มาไตร่ตรองว่าธรรมของ
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเราเขา้ใจน้ีเป็นธรรมของเราจริงหรือเปล่า?...มนัไม่เป็นธรรม
ของเราจริงหรอก ถา้มนัไม่เป็นธรรมของเราจริง เราจะยอมรับ ถา้ยอมรับ จิตมนัจะหดตวัเขา้มา มนั
จะอายธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

กเิลสกลวัอย่างเดยีว คือกลวัธรรมะ กลวัความจริง ถ้าเป็นสัจจะความจริง แต่ถา้มนัเป็น
กิเลสกบักิเลสเขา้กนั เป็นปัญญาโดยสมมุติ แลว้มุดไปในกิเลส กิเลสกบักิเลสมนัเขา้กนั มนัพอใจ 
มนัพอใจว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม ทั้งๆ ท่ีมนัจ ามาทั้งหมด ทั้งๆ ท่ีเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ ไม่ใช่ธรรมของเราเลย มนัไม่ไดช้ าระกิเลสแมแ้ต่ตวัเดียว แต่อาการของใจ มนัอยูท่ี่อินทรีย ์
อยูท่ี่การยอมรับของจิต จิตมนัอ่อนแอ พอจิตอ่อนแอ อาการท่ีเกิดข้ึนกบัจิต มนัก็ไปสวมว่าส่ิงน้ี
เป็นธรรม 

ถา้ส่ิงน้ีเป็นธรรม ท าไมมนัเป็นอนิจจงั ส่ิงน้ีเป็นธรรม ท าไมมนัเคล่ือนไหว ส่ิงน้ีเป็นธรรม 
ท าไมเวลาคลายตวัออกมามนัถึงมีความรู้สึก ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกอยูน่ี่มนัมีอะไรอยู่? มนัมีสาร
ตะกอนอยู่ ส่ิงท่ีเป็นสารตะกอน ส่ิงท่ีมีในหวัใจน้ีมนัคืออะไร ถา้มนัไม่ใช่กิเลส มนัคืออะไร? มนั
เป็นกิเลสอยู ่มนัถึงไม่เป็นอกุปปธรรม 

อกุปปธรรม คือตั้งแต่โสดาบนัข้ึนไป อกุปปธรรม คือธรรมท่ีอฐานะ ท่ีมนัจะไม่แปรสภาพ 
ธรรมแท้ๆ ไม่มีการแปรสภาพ ธรรมแท้ๆ จะเป็นธรรมของหัวใจเรา ถา้ธรรมจ ามา ธรรมของผูรู้้ มนั
จะมุดเขา้ไปในกิเลส แลว้มนัว่าจิตมนัเป็นเหมือนสภาวะแบบนั้น มนัถึงเป็นปัญญาสมมุติ 

แลว้ถา้เราซ่ือสัตย ์ เห็นไหม ปัญญาสมมุติแลว้เราใคร่ครวญเขา้มา ใคร่ครวญความรู้สึก 
ความคิดน่ี ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้เอาธรรมน้ีมากรองใจ กรองส่ิง
ท่ีมนัยดึติด กรองส่ิงท่ีมนัเป็นไป เห็นไหม มนัจะอาย พอมนัอาย มนัจะหยดุ หยดุอยา่งน้ีมนัจะเป็น
สมาธิ ปัญญาท่ีเป็นปัญญาท่ีใช้ๆ  กนัอยู่น้ีเป็นปัญญาโดยสามญัส านึก ปัญญาโดยโลกียปัญญา 
ปัญญาโดยสามญัส านึกเราน่ีเป็นปัญญาโดยสมมุติทั้งนั้นเลย ไม่มีปัญญาวิมุตติหรอก 

ปัญญาวมุิตติเกดิจากปัญญาอบรมสมาธิเข้ามาก่อน พอจติมันเป็นสมาธิ จติมนัเป็นอสิระ 
จติทีม่นัไม่มใีครควบคุม จติทีม่นัไม่มใีครบงการ 

กิเลสมนับงการจิต กิเลสมนับงการใหจิ้ตคิดไปตามก าลงัของมนั ส่ิงใดท่ีมนัเขา้มาสัมผสั
กบัจิต จิตจะพอใจมาก เพราะจิตอาศยัอารมณ์เป็นเคร่ืองอยู ่ เพราะตวัจิตเป็นตวัพลงังาน พลงังาน
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มนัคิดไปตามธรรมชาติของมนัท่ีมนัคิดอยู่ตลอดเวลา แลว้มนัคิดออกไปโดยธรรมชาติของมนั 
แลว้มนัมีกิเลสบงการ มนัก็ไปท าตามความชอบของกิเลส เพราะกิเลสมนับงการจิตใหม้นัคิดไป
ตามความปรารถนา มนัก็เป็นความฟุ้งซ่าน มนัก็เป็นความพอใจ มนัก็ว่าเป็นธรรม สภาวธรรมของ
มนั กิเลสมนับงการทั้งหมดเลย 

ถา้เราใชปั้ญญาของเราใคร่ครวญเขา้มาโดยสมมุติ ปัญญาสมมุติน่ีใคร่ครวญเขา้มาโดย
ความซ่ือสัตย ์ มนัจะเร่ิมเห็นทนักนั ทนักบัความคิด ทนักบัความรู้สึกของเรา แลว้มนัก็จะอาย พอ
อาย มนัก็จะปล่อยจะวางบ่อยคร้ังเขา้ พอบ่อยคร้ังเขา้ เรามีสติ เรามีสมัปชญัญะ เราเป็นคนท าเอง 
เราก็รู้สิ แค่มนัปล่อยอารมณ์ความรู้สึกน้ี ปล่อยส่ิงท่ีว่าเป็น รูป รส กล่ิน เสียง 

รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร แลว้มนัหลอกเรามาตลอด 
แลว้เราก็เคลิบเคลิ้มไปว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม พอมนัปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ ดว้ย
ความซ่ือสัตย ์ ดว้ยความเป็นสุภาพบุรุษ ดว้ยการประพฤติปฏิบติัของเรา พอปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ เรา
ใคร่ครวญเขา้ไปใหล้ะเอียดเขา้ไป 

อาหาร ถา้เราพยายามท า มีความช านาญมากข้ึนๆ เราจะคล่องมาก การท าอาหารเราจะ
คล่องตวัมาก เราจะท าไดง่้ายข้ึน ท าไดส้ะดวกเร็วข้ึน น่ีก็เหมือนกนั ลองถา้ปัญญามนัทนัความรู้สึก
ของจิต มนัทนับ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ มนัจะทนัตวัมนัเอง เห็นไหม น่ีการท าบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ัง
เขา้แลว้ดู มีสติสัมปชญัญะ 

สติสัมปชญัญะนะ ถา้จิตน้ีออกเสวยอารมณ์ โดยสัญชาตญาณของมนุษย ์โดยสัญชาตญาณ
ของสมมุติ มนัจะตอ้งเป็นพลงังานของมนั พลงังานนะ คนเราไม่คิดไม่ได ้ คนเราไม่คิดน่ีมนัตอ้ง
เป็นคนพิการ ตอ้งเป็นคนป่วย แต่ถา้คนคิดไดโ้ดยธรรมชาติของมนั แลว้เราใชปั้ญญาอบรมสมาธิ
เขา้ไปกลัน่กรอง จนมนัเป็นอิสรภาพ มนัไม่มีกิเลสบงการ แลว้เราใชส้ติสัมปชญัญะไตร่ตรองเขา้
ไป มนัจะเห็นกระบวนการการคิดของจิต จติไม่ใช่ขนัธ์ ขนัธ์นีค้ือเปลอืก เป็นอาการของจติ อาการ
ของจติไม่ใช่จติ อาการความคดิ ความคดิต่างๆ ทีม่นัคดิอยู่น่ีมันเป็นอาการของมัน 

เราเกิดเป็นมนุษย ์เรามีขนัธ์ ๕ เกิดเป็นเทวดามีขนัธ์ ๔ เกิดเป็นพรหมมีขนัธ์ ๑ ส่ิงท่ีเกิดใน
สถานะไหนก็ไดส้ถานะนั้น แลว้เขากส่ื็อสารกนัในสถานะนั้น เห็นไหม แต่ถา้เป็นจิต มนัมีจิตอยู่
โดยธรรมชาติ เพราะการเกิดทุกสถานะตอ้งมีตวัจิตไปเกิด ตวัจิตคือตวัพลงังาน แลว้เราใชปั้ญญา
อบรมสมาธิเขา้มา พอมนัปล่อยจากขนัธ์เขา้มา มนัก็เป็นตวัจิต ตวัจิตมนัเป็นตวัสมาธิ 



ปัญญาวิมุตติ ๑๕ 

©2013 www.sa-ngob.com 

พอเป็นสมาธิข้ึนมา เวลามนัออกเสวย เห็นไหม แต่เดิมแหล่งน ้า แม่น ้า เราไม่รู้หรอก แม่น ้า
มาจากไหน ส่ิงต่างๆ มาจากไหน เราอยูท่ี่ปลายน ้า เราเคยใชแ้ต่ปลายน ้า เราไม่เคยข้ึนไปถึงตน้น ้า
เลย การท่ีใชปั้ญญาอบรมสมาธิน่ีเราจะทวนข้ึนไปหาตน้น ้า ตน้น ้าอยูท่ี่ไหน ตาน ้า เร่ิมตน้จาก
แม่น ้ามาจากไหน ความคิดน้ีมาจากจิต จิตอยูท่ี่ไหน จิตในหวัใจเรา กระบวนความคิดท่ีมนัคิด
ข้ึนมา มนัมาจากไหน 

ยอ้นกลบัไป มนัไปเห็นกระบวนการของจิต พอจิตมนัเสวยอารมณ์ แม่น ้าเกิดจากตาน ้าน้ี 
แลว้แม่น ้าน้ีไหลไป ผา่นไป ตั้งแต่ประเทศ ผา่นไป ตั้งแต่อ  าเภอ จงัหวดั จนออกอ่าวไทยอยา่งไร น่ี
จิตมนัยอ้นกลบั เห็นไหม ปัญญาอยา่งน้ีต่างหาก ปัญญาท่ีเห็นจิต เวลาจิตมนัไปถึงตน้น ้าแลว้มนั
ยอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาเห็นการเสวยอารมณ์ เห็นไหม จิตมนัเสวยใคร ความคิดน้ีมาไดอ้ยา่งไร 
ความคิดน้ีเกิดมาไดอ้ยา่งไร เวลาปกติเราไม่คิด ความคิดมนัอยูท่ี่ไหน จิตมนัอยูท่ี่ไหน ความ
สกปรกของจิตอยูท่ี่ไหน 

ถ้าเห็นการเสวยอารมณ์ เห็นจติกบัขนัธ์มันสัมผสักนั น่ีจติกบัขนัธ์สัมพนัธ์กนั ถ้าเหน็จติ
กบัขนัธ์สัมพนัธ์กนั น้ันล่ะ ปัญญาวมุิตติ! ปัญญาวิมุตติมนัตอ้งเห็นจิตของเราก่อน เห็นตน้น ้า เห็น
กระบวนการของน ้า เห็นการกระท าของน ้ า แลว้ส่ิงท่ีน ้ าผา่นไป สองขา้งทางมนัไดรั้บผลของน ้า
นั้น มนัไดค้วามชุ่มช้ืนจากน ้านั้น มนัเป็นไป 

ความคิดก็เหมือนกนั เวลาไหลออกมา มนัจะเป็นกระบวนการของการส่ือสาร เป็นวิชาชีพ 
จะเป็นวิชาชีพส่ิงใดก็ตอ้งส่ือสารกนัดว้ยภาษา ส่ิงท่ีเป็นภาษา กระบวนการของมนัออกมาอยา่งน้ี 
แลว้กระบวนการอยา่งน้ีเป็นกระบวนการโดยสมมุติ เพราะเกิดเป็นมนุษย ์ เกิดเป็นชนชาติ เราก็
ตอ้งใชส้ภาวะแบบน้ีเป็นการประกอบสัมมาอาชีวะของเรา น่ีคือเร่ืองของโลกๆ เร่ืองของการ
กระท า เร่ืองของการยอ้นกลบั ยอ้นกลบัเขา้ไปในหวัใจของเราเพื่อเป็นการช าระกิเลส 

ท่ีว่า เป็นปัญญาวิมุตติๆ มนัเป็นความลึกซ้ึงอีกชั้นหน่ึง เป็นความลึกซ้ึงของธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

ปัญญาในศาสนาเรา สุตมยปัญญา การศึกษาเล่าเรียน เวลาเราไปศึกษาปริยติั ศึกษาเล่าเรียน
ทั้งนั้นน่ะ จ  ามาขนาดไหนก็เป็นการศึกษาเล่าเรียน “ปฏิบติั” ปฏิบติัข้ึนมา ถา้เอาต ารานั้นมา จิตน้ี
มนัมุดไปในกิเลส มนัมุดเขา้ไปในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ มนัจะอา้งอิง
ตลอดไป มนัถึงตอ้งท าความสงบของใจเขา้มาก่อน จิตน้ีตอ้งเป็นอิสรภาพก่อน จิตน้ีตอ้งเป็นสากล 



ปัญญาวิมุตติ ๑๖ 

©2013 www.sa-ngob.com 

สมาธิน้ีเป็นสากล สมยัพุทธกาล สมยัปัจจุบนัน้ี สมยัอนาคต ก็ตอ้งมีสมาธิอยา่งน้ีเป็นพื้นฐาน ถา้มี
สมาธิเป็นพื้นฐาน ถา้มีความรู้สึกของเรา มีความผกูพนัของเรา เป็นสมาธิข้ึนมาไม่ได ้ เพราะมนั
เป็นความผกูพนั มนัเป็นการส่ือสารของจิตท่ีมนัแสดงตวัออกไป 

แต่ถา้ใชปั้ญญาอบรมเขา้มาๆ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ ปัญญาไล่ตอ้นเขา้มา มนัจะกลบัไปท่ี
ตน้น ้านั้น อยู่ท่ีตน้น ้านั้น กระบวนการของน ้า มนัเร่ิมตน้ตรงไหน กระบวนการของจติทีม่นัเห็น
อาการของจติ แล้วมันจะจบัได้ มนัเห็นอาการของมัน มนัจะท าการวจิัยได้ มนัจะวเิคราะห์ได้ การ
ท าวเิคราะห์วจิยัอนัน้ัน น่ันแหละคอืเป็นปัญญา ปัญญานีค้อืภาวนามยปัญญา เพราะเกดิจากการ
กระท าของเรา มนัไม่ได้เกดิจากการคาดหมายจากธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าที่
เป็นปัญญาสมมุต ิ

แลว้ถา้เป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเราเอามาอา้งอิง เป็นปัญญาสมมุติ
มุดไปในกิเลส ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ มนัจะเป็นอิสรภาพของมนัข้ึนมา จิตมนัจะเป็นอิสรภาพของ
มนัข้ึนมา มนัเป็นวิมุตติเพราะอะไร เพราะมนัเป็นอิสรภาพ จิตน้ีมนัจะแกไ้ขใจของมนั ถา้แกไ้ขใจ
ของมนั มนัแยกแยะ เห็นไหม ความคิดเกิดมาไดอ้ยา่งไร อะไรเป็นตวัขบัเคล่ือน? ตวัขบัเคล่ือนคือ
ตวัจิต ตวัจิตมนัขบัเคล่ือนมาไดเ้พราะอะไร เพราะมนัโง่ เพราะมนัมีอวิชชา มนัไม่รู้จกัตวัมนัเอง 
มนัเป็นพลงังานเฉยๆ แลว้มีกิเลสเป็นตวัขบัเคล่ือน ขบัเคล่ือนในอะไร ขบัเคล่ือนมนัก็เป็นสัญญา 
สังขาร วิญญาณ ส่ิงน้ีเป็นตวัผา่น 

ถา้พลงังานมนัผา่นเขา้ไปในขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีคือกระบวนการ
ของมนัท่ีออกมาส่ือสารกนั สังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง เรามีวิชาชีพส่ิงใดมา เราก็เอาส่ิง
นั้นเป็นการส่ือสาร ส่ือสารโดยสังขาร ความคิด ความปรุง ความแต่ง ส่ือสารอยา่งไร 

กระบวนการของความรู้สึก เห็นไหม จะเก็บความรู้สึกไดข้นาดไหน จะเปิดเผยไดข้นาด
ไหน มนัมีกระบวนการของมนั วิญญาณ การรับรู้นะ คิด แต่ไม่มีกระบวนการของการสืบต่อ มนัจะ
เป็นความสืบต่อไปไดไ้หม เราคิด แต่เราคิดไม่ออก สัญญามนัเกิด แต่ไม่มีวิญญาณรับรู้ วิญญาณ
รับรู้ในความคิดน่ี ความคิดเกิดข้ึน มนัมีวิญญาณรับรู้ วิญญาณรับรู้แลว้มนัมีความพอใจเป็นค่า ค่า
คือเวทนา สุข ทุกข ์พอใจ ไม่พอใจ 

เห็นไหม ในอารมณ์หน่ึงมนัมีความรู้สึกพร้อมมา รูป รูปเกิดกระบวนการท่ีครบ ครบ
กระบวนการของขนัธ์ ๕ ถา้ครบกระบวนการของขนัธ์ ๕ มนัถึงเป็นความคิดผา่นสมองออกมา 
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ผา่นสมองออกมาก็เป็นแดง เขียว ขาว แลว้แต่เราจะระบุออกไป เห็นสี แต่ไม่รู้ส่ิงใดๆ เลย เพราะ
อะไร เพราะสัญญา แลว้มนัไม่ปรุงแต่ง จิตไม่รับรู้ มนัออกมาเป็นความคิดของเราไม่ได ้

แต่ถา้จิตท่ีมนัรับรู้ มนัแยกแยะว่า สัญญา คือรู้ว่าส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงใด สังขารมนัจะปรุงไปว่า
อยา่งไร วิญญาณ ปัญญามนัจะสอดเขา้ไป น่ีปัญญาวิมุตติมนัเป็นอยา่งน้ี มนัเขา้ไปท าลาย
กระบวนการของความคิด 

กระบวนการของตน้น ้ามาน่ี น ้ าจะไหลลงไปอยา่งไร ตน้น ้า น ้ าจะออกมาจากตาน ้า แลว้มนั
จะไหลออกมาเป็นความรู้สึก เป็นความคิดท่ีเราส่ือออกมาจากปาก ปากท่ีมนัพดูออกไป สมองมนั
สั่งการ มนัสั่งการอะไรออกมา สั่งการมาจากไหน? สั่งการมาจากจิต จิต กระบวนการของมนัสั่ง
ออกมา ความคิด ค าพดู มนัส่ือสารกนั ส่ิงน้ีมนัเป็นผลของสมมุติแลว้ 

ถา้ปัญญาวิมุตติ มนัยอ้นกลบั ยอ้นกลบัไปเห็นอาการของจิตท่ีมนัเร่ิมตน้เสวยอารมณ์ มนั
จบัไดห้มด ความคิดเราน่ีจบัมนัแยกแยะไดห้มด พอแยกแยะ มนัก็ปล่อย มนัปล่อยเพราะอะไร 
เพราะเรารู้กระบวนการของมนั เราเห็นกระบวนการของไอต้วัโง่ คือตวัอวิชชา คือตวัจิต ตวัจิต
เฉยๆ น่ีมนัเป็นตวัอวิชชา 

แลว้มนัส่ือสารเขา้ไปในกระบวนการของอารมณ์ความรู้สึก ส่ิงท่ีเป็นปัญญา น่ีอารมณ์
ความรู้สึกมนัส่ือสารออกไป แลว้ปัญญาท่ีสติมนัมีสัมมาสมาธิน่ีมนัยอ้นกลบั มนัแยกแยะได ้ แยก
เขา้ไป แยกตรงไหน ตรงนั้นความรู้สึกจะหยดุลง หยดุลง มนัก็ปล่อยลง 

ในขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ปัญญามนัจะสอดเขา้ไปตรงไหน ถา้สอดเขา้
ไป กระบวนการความคิดไปไม่ได ้หายหมด กระบวนความคิดเกิดไม่ได ้ถา้กระบวนความคิดเกิด
ไม่ได ้ เกิดมาจากอะไร? เกิดจากภาวนามยปัญญา คือปัญญาท่ีเราเป็นปัญญาวิมุตติ ปัญญาท่ีเป็น
ปัญญา เป็นดาบเพชรขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มนัฟาดฟันเขา้ไปท่ีตวัอวิชชา ตวัขนัธ์ 
๕ ท่ีมีกิเลสมนัสืบต่อ กิเลสมนัสืบต่อ เวลาความคิดออกไปจากจิต แลว้มนัออกไปเป็นกระบวนการ
ของขนัธ์ ๕ แลว้ถา้ปัญญามนัสอดเขา้ไปในขนัธ์ ๕ นั้น ขนัธ์ ๕ นั้นช ารุด ขนัธ์ ๕ น้ี กระบวนการ
ของมนัไม่จบส้ิน มนัออกมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกไม่ได ้มนัก็ปล่อย 

มนัจะเห็นความมหศัจรรยข์องจิต มนัจะเห็นความมหศัจรรยข์องปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจาก
การเตาะแตะ ปัญญาท่ีเกิดจากการใคร่ครวญ ปัญญาท่ีเกิดจากการกระท าของเรา ปัญญาอยา่งน้ีมนั
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เขา้ไปฟาดฟัน ฟาดฟันอยา่งไรมนัก็ปล่อย ปล่อยขนาดไหนนะ ถา้มนัยงัมีกิเลสอยู ่ มนัจะหลอก 
หลอกว่า “ส่ิงน้ีเป็นผลงาน ส่ิงน้ีเป็นพระโสดาบนั”...ไม่ใช่ 

ไม่มกีระบวนการของสังโยชน์ขาด ไม่มกีระบวนการของมรรคสามคัค ี ไม่มกีระบวนการ
ของปัญญาวมุิตติ ปัญญาวมุิตติจะเกดิขึน้มาได้อย่างไร ปัญญาทีเ่กดิขึน้มา กระบวนการของมนัจะ
ท าลายกเิลสอย่างไร ถ้าไม่มกีารท าลายกเิลส กเิลสขาดไม่ได้ กเิลสเป็นแก่นกเิลสทีเ่หนียวแน่น 

ความเกิดความตาย เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บุพเพนิวาสานุสติญาณ 
ไม่มีตน้ไม่มีปลาย ส่ิงน้ีมนัสะสมมา เป็นอดีตเป็นอนาคต มนัสะสมมาจนมนัเป็นเน้ือเดียวกนั 
เพราะมีอ  านาจวาสนา เพราะเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เราถึงไดป้ระพฤติปฏิบติักนั 
ถา้ประพฤติปฏิบติักนั นั้นคืออ านาจของเรา คือก าลงัของเรา คือดาบของเรา คืออาวุธของเรา เป็น
ธรรมาวุธ อาวุธเกิดจากธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

แต่ถา้เป็นปัญญาสมมุตินะ มนัอา้งอิง มนัเอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้มา
ท าลายโอกาสเราเอง เราประพฤติปฏิบติัโดยสมมุติ แลว้กิเลสมนัก็อา้งอิงสภาวะแบบนั้น แลว้ก็
ว่างๆ ปล่อยวาง มนัเป็นสมมุติทั้งหมดเลย มนัอาศยัสมมุตินะ ถึงจะเป็นสมมุติ เราอาศยัสมมุติ
ข้ึนมา แลว้ใคร่ครวญข้ึนมา ขณะท่ีประพฤติปฏิบติั มนัเป็นภาวนามยปัญญาอยูแ่ลว้ 

แต่ถา้กระบวนการของการประพฤติปฏิบติัไม่มีครูบาอาจารยค์อยประคอง มนัก็จะอา้งอิง
ว่ามนัถึงเวลาท่ีมนัมีความรู้สึกว่าวา่งๆ มนัก็ว่าส่ิงน้ีไง เพราะโดยธรรมชาติ สัญชาตญาณของคนทุก
คนก็อยากจะจบส้ินกระบวนการ ทุกคนอยากสบาย แต่ถา้มกัง่าย จะทุกขย์ากมาก ถา้คนไม่มกัง่าย 
หมัน่ตรวจสอบ หมัน่ทดสอบ ภาวนาไปทดสอบไป ภาวนาไปทดสอบไป น่ีกระบวนการของการ
คราดและการไถ 

หลวงปู่ มัน่สอนเนน้ประจ า ท  านาตั้งแต่อดีตมา แลว้อนาคตเขาก็ท  าลงท่ีดินน้ี ผืนนาน้ีเป็น
ท่ีดิน เขาตอ้งท าตลอดไป เขาจะไดข้า้วกลา้กินตลอดไป ในการประพฤติปฏิบติัน่ีตอ้งไถและคราด
ลงไปท่ีใจ ไถลงไปท่ีกระบวนการของจิต จิตท่ีมนัเสวยอารมณ์ กระบวนการของมนั มนัปล่อย
ขนาดไหน เราก็ท  าบ่อยคร้ังเขา้ๆ จนกว่ามนัจะอ่อนลง ความยดึมัน่ถือมัน่ของจิตมนัจะอ่อนลง 

อีโก ้ความอหงัการ ความเป็นไปของจิต เห็นไหม มานะ ๙ เสมอเขา ส าคญัตวัวา่เสมอเขา 
ต ่ากว่าเขา ส าคญัตวัว่าต ่ากว่าเขา สูงกว่าเขา ส าคญัตวัว่าสูงกว่าเขา น่ีเป็นมานะอนัละเอียดนะ แต่
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ขณะท่ีจิตมนัยดึมัน่ถือมัน่ของมนั มนัถือว่าเป็นความรู้ธรรม ถา้เป็นความรู้ธรรม มนัจะเป็นความ
อหงัการอยา่งนั้น มนัจะไม่ไดส่ิ้งใดๆ เลย แลว้มนัก็จะท าใหเ้รายอมจ านนกบัมนัไง ยอมจ านนกบั
กิเลสนะ ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม ส่ิงน้ีเป็นธรรม แลว้ก็เสียโอกาส 

เพราะกว่าเราจะสร้างสรรค ์ กว่าเราจะท ากระบวนการของจิตท่ีมนัจะพฒันาข้ึนมาขนาดน้ี 
มนัไม่ไดท้  าง่ายๆ หรอก มนัเป็นกระบวนการของเรา เร่ิมตน้ตั้งแต่ความเช่ือ เร่ืองศาสนานีเ้ป็นเร่ือง
นามธรรม ศาสนธรรมค าส่ังสอนขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเป็นนามธรรม แล้ว
นามธรรมนีเ้ราสร้างขึน้มา จนเป็นการจบัต้องได้ จะว่าเป็นรูปธรรมกไ็ด้ จตินีเ้ป็นรูปธรรมเลย 

อยา่งท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสกบัหลานของพระสารีบุตร “อารมณ์
ความรู้สึกของเธอมนักเ็ป็นวตัถุอนัหน่ึง” พระอรหนัตเ์ห็นอารมณ์ความรู้สึก เห็นความคิดนะ เห็น
ไหม เวลาเราคิดข้ึนมา เหมือนแผน่กระดาษขาวเลย แลว้เราเขียนหนงัสือลงไปในกระดาษนั้น มนั
เป็นตวัหนงัสือข้ึนมาไหม 

น่ีก็เหมือนกนั ความคิดมนัก็ย  ้าไปท่ีจิต แลว้จิตมนัก็สั่งการมาใหเ้ป็นกระบวนการของภาษา 
แลว้ท าไมเขาจะไม่เห็น ท าไมเขาจะจบัไม่ไดว้่าส่ิงน้ีมนัเป็นวตัถุอนัหน่ึง แต่ถา้คนหยาบๆ มนัจะ
มองแลว้ไม่รู้สึกวา่ ความคิด เห็นไหม คนเรารู้กนัเฉพาะหนา้ ไม่รู้จกัความคิดหรอก ไม่รู้จกัเร่ือง
ของใจหรอก แต่ถา้ครูบาอาจารย ์รู้วาระจิต จิตคิดอยา่งไร อาการของจิตเป็นอยา่งไร มนัจะออกมา
อยา่งไร ดูสิ เวลาคนท าความผดิเจอเจา้หนา้ท่ีน่ีมีอาการเลย เพราะสัญชาตญาณมนัเป็นแบบนั้น 

ส่ิงท่ีเป็นกระบวนการของจิต ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ มนัตอ้งทดสอบตรวจสอบ ทดสอบ
ตรวจสอบจนกระบวนการบ่อยคร้ังเขา้ มนัจะมีความช านาญ มนัจะสอดเขา้ไป ดาบน้ีเราจะสอดเขา้
ไประหว่างรูปกบัเวทนา เวทนากบัสัญญา สัญญากบัสังขาร จบัตวัไหนก็ได ้ แลว้ถา้มนัปล่อยแลว้
ปล่อยเล่า ปล่อยแลว้ปล่อยเล่า ผล กระบวนการมนัไม่เกิด กระบวนการมนัไม่เป็นไป ไม่เป็นไป 
มนัก็ยอ่ยสลายเขา้ไปอีก 

ในรูปกม็เีวทนา สังขาร วญิญาณ ในเวทนากม็รูีป มเีวทนา มสัีงขาร ในสัญญากม็สัีงขาร มี
วญิญาณรับรู้ ในสังขารมนักม็ส่ิีงปรุงแต่ง มนัแยกสลายเข้าไป ถ้ามนัท าแล้วไม่มสีมุจเฉท ไม่มี
ความเป็นไปของจติทีต่อบสนอง ต้องตรวจสอบเข้าไป ตรวจสอบเข้าไป จนถงึทีสุ่ด ขนัธ์เป็นขันธ์ 
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จติเป็นจติ ทุกข์เป็นทุกข์ มันแยกออกจากกนั ๓ ทวปีเลย สังโยชน์นะ สักกายทฏิฐิ วจิกิจิฉา 
สีลพัพตปรามาส 

สักกายทิฏฐิเพราะอะไร เพราะไอต้วัจิต ไอต้วัอวิชชา ไอต้วัโง่ มนัว่าสรรพส่ิงน้ีเป็นของเรา 
จิตใตส้ านึกมนัว่าร่างกายน้ีเป็นของเรา สรรพส่ิงน้ีเป็นเรา ทั้งๆ ท่ีธรรมขององค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก มนัเป็นสมมุติทั้งหมด มนัเป็นโอกาสชัว่คราวในชีวิต
หน่ึง ในการท่ีเราเกิดมาในสถานะของมนุษย ์เรามีโอกาสไดแ้ค่ลมหายใจเขา้ออก ตายแลว้ก็จบส้ิน
กระบวนการของมนั แต่มนัก็ยดึมัน่ถือมัน่ของมนั ทั้งๆ ท่ีรู้ดว้ยสัญญา รู้ดว้ยปัญญาสมมุติ แลว้ก็มุด
ไปในกิเลสดว้ย 

แต่ถา้มนัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา มนัต่างกนัราวฟ้ากบัดินเลย ถา้ปัญญามนัสมุจเฉท
ปหาน มรรคสามคัคีออกไป น่ีกระบวนการของมนั มนัท าอยา่งไร กระบวนการส้ินสุดของจิตมนั
เป็นอยา่งไร ส่ิงน้ีเป็นอกุปปธรรม ปัญญาวิมุตติออกมาฆ่ากิเลส เห็นไหม ถา้ปัญญาสมมุติมนัท าให้
เราอยูใ่นกระบวนการของวฏัฏะ แต่ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ เห็นไหม ตดัขาด ตดัขาดไป ขนัธ์เป็นขนัธ์ 
จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์สังโยชน์ ๓ ตวั ขาดไป พอขาดไป ก็เร่ิมกระบวนการของปัญญาวิมุตติ มนั
จะกา้วเดินต่อไป ในเม่ือมีปัญญาวิมุตติ เราฝึกฝนมา เราใชปั้ญญาวิมุตติฟาดฟันกบัสังโยชน์ กบัส่ิง
ท่ีเป็นสักกายทิฏฐิ เวลามนัขาดออกไป ส่ิงน้ีมนักระเทือนหวัใจนะ เพราะมนัขาดออกไปจากใจ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงไวใ้นพระไตรปิฎก “กเิลสขาด ดัง่แขนขาด” 
ถา้กิเลสขาด ใครลงไดต้ดัแขนของตวัเองทิ้ง เราจะไม่รู้ว่าเราตดัแขนตวัเอง เป็นไปไดไ้หม ขณะท่ี
จิต กระบวนการของมนั กระบวนการมรรคสามคัคี สมุจเฉทปหานในหวัใจ มนัท าลายกิเลสขาด
ออกไปจากใจ แลว้ส่ิงน้ีจะฟ้ืนข้ึนมาอีกไม่ไดเ้ลย เป็นอกุปปธรรม เป็นอฐานะท่ีเป็นไปไม่ไดอี้ก
แลว้ ท่ีว่าจิตน้ีกบักายน้ีจะลงัเลสงสยักนั 

จิตน้ีมนัเขา้ใจตามความเป็นจริงว่า กายน้ีไม่ใช่เรา เราน้ีไม่ใช่กาย จิตน้ีเกิดมาโดย
กระบวนการของกรรม เพราะมีกรรมมนัถึงเกิดมา เกิดมาในครรภข์องมารดาแลว้ไดร่้างกายของ
เรามา ในปัจจุบนัน้ีเราใชปั้ญญาวิมุตติเขา้ไปท าลาย เขา้ไปฟาดฟัน จนจิตมนัเห็นจริง จนจิตมนั
สมุจเฉทปหาน มนัปล่อยจริงสภาวะแบบนั้น แลว้จิตมนัจะละเอียดข้ึนไป น่ีปัญญาอยา่งละเอียด 
กิเลสอยา่งละเอียด เห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ 
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ขณะท่ีเราใชปั้ญญาฟาดฟันกบักิเลส มนัเป็นสติปัญญา เป็นสติ ถา้เราใคร่ครวญเขา้ไป 
ใคร่ครวญเขา้ไป มนักล็ะเอียดเขา้ไป ขณะท่ีละเอียดเขา้ไป มนัก็เป็นอาการอยา่งน้ี มนัเป็นอาการ
ระหว่างจิตกบัขนัธ์ท าลายกนั ถา้เราแยกแยะเขา้ไป แยกแยะเขา้ไป ถึงท่ีสุดกระบวนการของมนั 
กายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยสัจจะความจริงเลย 

ถา้เป็นเจโตวิมุตติ ขณะพิจารณากายเขา้ไป ขณะท่ีพิจารณาส่ิงต่างๆ เขา้ไป มนัจะเห็นส่ิง
ต่างๆ มนัปล่อยวาง น่ีกามราคะ ปฏิฆะอ่อนลง ในฝ่ายมหายาน ขณะท่ีเป็นไป กายกบัจิตแยกออก
จากกนั กายเป็นโพธิ จติเป็นกระจกใส ขณะท่ีเป็นกระบวนการของเถรวาท ขณะทีพ่จิารณาไป โลก
นีร้าบเป็นหน้ากลอง มนัปล่อยหมด สรรพส่ิงบนโลกมันสร้างอยู่บนพืน้แผ่นดนิ ความคดิของ
มนุษย์ ความคดิของสัตว์โลกมนัอยู่ระหว่างกายกบัจตินี ้มนัปล่อยวาง รวมใหญ่ออกไป 

กระบวนการของมหายาน “กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส” ผูท่ี้มีอ  านาจสูงกว่าบอกว่า 
“กายก็ไม่ใช่ จิตก็ไม่ใช่ กระจกใส จะไปเช็ดอะไร ไม่มีฝุ่ น” ขณะท่ีไม่มีฝุ่ น ใครบอกวา่ไม่มีฝุ่ น ผูท่ี้
บอกว่าไม่มีฝุ่ น ตวัจิตยงัมีอยู ่เห็นไหม 

ขณะท่ีว่าส่ิงต่างๆ วิปัสสนาไป ถา้เป็นปัญญา แต่การกระท าของเขา เขาท าของเขาดว้ย
ความเป็นจริงนะ เขาท ากนัจริงๆ แต่ของเรามนัใชปั้ญญาโดยสมมุติ มนัเอาธรรมของเขามาเป็น
สมมุติของเรา แลว้มาสร้างภาพ “สุญญตา สุญญตา”...มนัสูญไปไหน มนักิเลสเตม็หวั ถา้มนัสูญไป 
มนัจะเห็นสัจจะความจริง 

“กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส” วิธีการมนัเป็นอยา่งไร มนัแยกอยา่งไร ขณะท่ีพิจารณา
ระหว่างกายกบัจิตโดยปัญญาวิมุตติ มนัปล่อยอยา่งไร มนัขาดอยา่งไร กามราคะ ปฏิฆะ มนัอ่อนลง
อยา่งไร แลว้มนัรวมลงอยา่งไร 

แม้แต่การประพฤติปฏบิัตินะ เจโตวมุิตตหิรือปัญญาวมุิตติกแ็ล้วแต่ ส่ิงทีก่ระบวนการ
รวมกนัแล้วมนัเป็นอนัเดยีวกนั อนัเดยีวกนัโดยผล ต่างกนัทีว่ิธีปฏบิัติ 

วธีิปฏบิัติ ถ้าเป็นเจโตวมุิตติ มนัต้องอาศัยใช้พลงังานของจติ แล้วใช้การขยายภาพ เรา
โฟกสัให้มนัเลก็ ให้มนัใหญ่ ให้มนัแปรสภาพไป ส่ิงต่างๆ ถ้าเป็นเจโตวมุิตติ ก าลงัของจติมนัม ีมนั
จะแยกออกได้ พอแยกออกไป ส่ิงต่างๆ กลบัคนืสู่สภาพเดมิของเขา แลว้ความรู้สึกมนัจะไปตั้งอยู่
บนอะไรล่ะ 
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แต่ถ้าเป็นกระบวนการของปัญญาวมุิตติ มนัพจิารณาโดยปัญญา มนัใคร่ครวญ มนัไม่เห็น
ภาพ...ไม่เห็นภาพ แต่ใช้ปัญญาไล่ต้อน ไม่เห็นภาพ แต่มนัจบัขนัธ์ได้ จบัความรู้สึกได้ ถา้จบั
ความรู้สึกไม่ได ้ ไม่มีผูเ้สียหาย ผูเ้สียหายเป็นผูก้ล่าวฟ้อง ถา้ไม่มีผูเ้สียหาย ใครเป็นคนกล่าวฟ้อง 
ใครเป็นคนบอกว่าใครเป็นผูรั้บผล 

แต่ถา้ท าความสงบของใจ ใจสงบเขา้มาแลว้มนัเห็นอาการของจิต เห็นจิตเสวยอารมณ์
อยา่งไร น่ีมีผูเ้สียหาย ตวัจิตเป็นผูเ้สียหาย ตวักิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัอยูท่ี่อาการของจิต 
มนัหลอกจิต เห็นไหม แลว้วิปัสสนาไป ใคร่ครวญไป ผูเ้สียหายอยูท่ี่ไหน จิตมนัสงบเขา้มา มนัถึง
มีทั้งผูเ้สียหาย มีทั้งจ  าเลย มีทั้งโจทก์ ถา้มีทั้งจ  าเลย มีทั้งโจทก์ มนัถึงจะเป็นปัญญาข้ึนมา 

แต่ถา้เป็นสัญญาข้ึนมา มนักค็าดการณ์คาดหมาย มนัไม่มีผูเ้สียหาย แลว้เป็นการไต่สวน
โดยไม่มีตน้ไม่มีปลาย ไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่มีโจทก์ ไม่มีจ  าเลย แต่ไต่สวนไป ไต่สวนโดยสมมุติไง 
ไต่สวนโดยปัญญาสมมุติ ไต่สวนแลว้ไต่สวนอีก ไม่มีผล ไม่มีผลแลว้มนัน่าสลดสังเวชดว้ย มนัจะ
เสียเวลาเปล่า มนัจะท าใหเ้ราตายเปล่าไง ทั้งๆ ท่ีเราประพฤติปฏิบติัอยูน่ี่ เราจะเกิดตายๆ เกิดตายนะ 
เกิดมาพบพุทธศาสนา แลว้ปฏิบติัในศาสนาดว้ย ปฏิบติัแลว้ก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม เป็นธรรมดว้ย แลว้
มนัจะไม่มีอะไรติดมือมนัไปเลย 

แต่ถา้เป็นสัจจะความจริง มนัจะแยกส่วนของมนัขนาดไหน โลกน้ีจะราบเป็นหนา้กลอง 
โลกน้ีราบหมดเลย ว่างมาก ถา้ไม่มีครูบาอาจารย ์ส่วนใหญ่แลว้จะติด แต่ถา้จิตน้ีมนัยอ้นไปนะ จิต 
เวลาสงบเขา้มา เห็นไหม ระหว่างท่ีว่าเป็นโสดาบนั เป็นสกิทาคามี ส่ิงน้ีเป็นสติปัญญา สติปัญญา 
เห็นไหม พอจิตน้ีละเอียดเขา้ไป ละเอียดเขา้ไป โลกน้ีราบหมด ว่างหมด แลว้จะยอ้นจากความว่าง
น้ีข้ึนไปจบักามราคะ น่ีเป็นมหาสติ มหาปัญญา 

ถา้ไม่เป็นมหาสติ มนัจะควบคุมความละเอียดอ่อนอยา่งน้ีไม่ได ้ ความละเอียดอ่อนของจิต
ท่ีมนัละเอียดเขา้ไป เห็นไหม ละเอียดมาก พลงังานน้ีเป็นพลงังานท่ีละเอียดเขา้ไปอีก ละเอียดเขา้
ไปอีก มนัก็อาศยัสติ อาศยัมหาสติ อาศยัมหาปัญญา นอ้มไป นอ้มไป นอ้มไปดูอะไร? ก็ดูตวัขนัธ์
อนัละเอียดท่ีอยูก่บัใจ 

“กายเป็นโพธิ จิตเป็นกระจกใส” ไอต้วักระจกใสมนัอยูไ่หน ถา้จบัตวักระจกได ้ ไอต้วั
กระจกน่ีคือตวัการคาดหมาย เพราะกามมนัอยู่ทีใ่จ กามฉนัทะ เพราะใจพอใจ มนัถึงเกิดกามราคะ 
แลว้การสืบต่อของโลกเขา เขาอยูก่นัโดยกามคุณ ๕ กามคุณมนัเป็นส่ิงท่ีแสดงออกมาจากใจ ใจมนั
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ตอ้งการก่อน ใจมนัสนใจก่อน ใจมนัปรารถนาก่อน มนัถึงแสดงออกมาดว้ยส่ือต่างๆ กบัธาตุขนัธ์
นั้น แลว้มนัออกมาเป็นกามราคะ แต่ถ้าย้อนกลบัมาด้วยปัญญาวมุิตติ ถ้าปัญญาวมุิตติ มนัจะเข้าไป
เห็นความเป็นกามฉันทะ 

เร่ิมตน้จากตน้น ้า ส่ิงท่ีมนัพอใจมนัถึงออกไปแสวงหา ถา้มนัไม่พอใจ ดบัความพอใจ มนั
จะไปแสวงหาส่ิงใด ส่ิงท่ีมนัพอใจแลว้มนัแสวงหา มนัเกิดเป็นปฏิฆะ คือขอ้มูลของจิต ส่ิงท่ีใครมี
ขอ้มูลอยา่งไร มนัก็จะแสวงหาส่ิงท่ีมนัพอใจ ส่ิงท่ีมนัปรารถนา มนัเป็นปฏิฆะ แลว้ถา้เกิดไม่ได้
ดัง่ใจ มนัเป็นความโกรธ ถา้มนัไดด้ัง่ใจ มนัเป็นกามราคะ ถา้ไม่ไดด้ัง่ใจ มนัเป็นปฏิฆะ 

จิตท่ีมนัละเอียดเป็นมหาสติ มหาปัญญา มนัจะเขา้ไปแยกแยะ แยกแยะนะ ว่าง วา่ง เม่ือไหร่
ก็ว่าง ถา้เป็นเจโตวิมุตติ เป็นอสุภะ ส่ิงท่ีเป็นอสุภะ ถา้จิตมนัพิจารณาเขา้ไป มนัจะยอ้นเขา้ไปถึง
ความเป็นอสุภะ ค าว่า “อสุภะ” คือมนัเยิม้ ส่ิงต่างๆ มนัสะอิดสะเอียนในหวัใจ สะอิดสะเอียนน่ี
สะเทือนหวัใจนะ 

ถ้าสะอดิสะเอยีนของโลก โลกสะอดิสะเอยีน เห็นไหม เวลาสะอดิสะเอยีน ส่ิงนีเ้ป็นสมมุติ 
เพราะมนัสะอดิสะเอยีน อาการสะเทือนถงึร่างกาย แต่ถ้ามนัเป็นปัญญา มนัเป็นมรรค มนัสะเทอืน
ถงึหัวใจ มนัสะเทอืนหัวใจอย่างเดยีว ร่างกายน้ีเป็นท่ีอยูข่องใจ แลว้มนัสะเทือนหวัใจ เพราะหวัใจ
มนัเป็นตน้เหตุ ส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุ ถา้เป็นอสุภะ มนัสะเทือนหวัใจเขา้มา มนัปล่อยเขา้มา ปล่อยเขา้มา 
ละเอียดบ่อยคร้ัง มนัจะกลืนเขา้มาท่ีจิต 

ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ มนัเห็นอาการของจิตท่ีละเอียด สัญญาท่ีละเอียด ขอ้มูลท่ีละเอียด ส่ิงท่ี
เป็นความพอใจท่ีละเอียด แลว้มนัพอใจมนั มนัเยิม้อยูใ่นตวัของมนัเอง ถา้ปัญญามนัไล่ตอ้นเขา้ไป 
มนัเห็นอาการของมนั ระหว่างจิตกบัจิตท่ีมนัสัมพนัธ์กนั มนัเสพตวัมนั มนัเป็นความเป็นไปของ
จิต จิตมนัเป็นไปนะ มนัเห็นอาการของกาม อ้อ! กามมนัอยู่ทีน่ี่ ใจนีต่้างหากทีเ่ป็นกาม พจิารณาไป 
มนัระเบิดครืน! ครืน! ครืน! เห็นไหม เพราะกามราคะมนัขาดไป จตินีจ้ะไม่เกดิบนกามภพ 

ส่ิงท่ีเกิดตายๆ ท่ีปฏิเสธกนัว่าไม่มีๆ อยูน่ี่ ตน้เหตุการเกิดมนัมาจากไหน? ตน้เหตุมนัเกิดมา
จากใจ ถา้ใจมนัมีขอ้มูลอยา่งน้ี ใจมีเช้ือไขอยา่งน้ี ใจมนัตอ้งเกิดตอ้งตายไปตามวฏัฏะ แลว้เรา
ท าลายขอ้มูลของมนั ท าลายเช้ือไขของมนั มนัก็หดสั้นเขา้มา มนัท าลาย น่ีถึงกามภพ ถา้ตายตรงน้ี
มนัก็เป็นพรหม เพราะอะไร เพราะมนัมีอวิชชา มนัมีตวัพลงังานคือตวัใจ ตวัอาการของใจกบัตวัใจ
มนัคนละตวั เห็นไหม เราท าพลงังานมาทั้งหมด เพราะตวัใจมนัมีพลงังานสืบต่ออยา่งน้ี พลงังานท่ี
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อยูใ่นใจมนัแสดงตวัออกไป มนัเป็นพลงังานออกไป มนัเป็นกามราคะ มนัก็ไปเป็นโอฆะ มนัก็เกิด
ตายในวฏัฏะ ไม่ไดเ้กิดในครรภน์ะ เกิดในวฏัฏะ มนัเป็นเช้ือไข มนัเป็นไป 

น่ีปัญญาวิมุตติ มนัเขา้ไปเชือดเฉือน เขา้ไปท าลาย เขา้ไป กิจจญาณ สัจจญาณ มนัมีการ
กระท าของมนั มนัมีเหตุของมนั ปญฺญา อทุปาท ิวชฺิชา อุทปาท ิอาโลโก อทุปาทิ...อาโลโก อทุปาทิ 
ความสวา่ง ญาณเกิดแลว้ ปัญญาเกิดแลว้ ส่ิงต่างๆ เกิดแลว้...แลว้มนัเกิดมาจากไหนล่ะ มนัเกิดมา
จากการจ ามาหรือ มนัเกิดมาจากการคาดหมายหรือ ถา้มนัเกิดอยา่งนั้น มนัฆ่ากิเลสไม่ไดห้รอก มนั
ไม่เป็นปัจจุบนั มนัเป็นอดีตอนาคต เราจ ามา เห็นไหม ดูขอ้มูลท่ีเราเก็บข้ึนมา เราจ ามา มนัจะไปฆ่า
กิเลสไดอ้ยา่งไร 

แต่ถา้กิเลสมนัเป็นตวัมนัเอง มนัเป็นปัจจุบนั เราเจอสัตวร้์ายท่ีไหน เราฆ่ามนัตอนนั้น ตรง
นั้นน่ะ มนัหมดไปเอง แต่ถา้เราเจอสัตวร้์ายนะ เราก็วิ่งจะไปหาส่ิงท่ีมาท าลายมนั อีก ๕ ชาติก็
ท  าลายมนัไม่ได ้เพราะมนัหลบไปแลว้ น่ีมนัไม่เป็นปัจจุบนั 

ถา้มนัเป็นปัจจุบนั มนัจะเป็นเด๋ียวนั้น ปัจจุบนัเด๋ียวนั้น ฆ่ากนัเด๋ียวนั้น ท าลายกนัเด๋ียวนั้น 
อ่อนลงเด๋ียวนั้น พิจารณาเด๋ียวนั้น แลว้ส่ิงท่ีมนัเป็นกิเลส มนัเป็นแม่ทพั มนัเป็นนายใหญ่ นาง
ตณัหา นางอรดี มนัจะปลิ้นปลอ้น มนัจะหลอกลวง มนัจะสร้างภาพ มนัจะมีความเป็นไป แลว้การ
ปฏิบติัก็ลม้ลุกคลุกคลานนะ 

ขณะท่ีปฏิบติัอยา่งน้ีมนัเป็นปัญญาน ้าป่าท่ีมนัไหลแรงมาก เพราะอะไร เพราะมนัท าลาย
กระเทือนถึงหวัใจ ส่ิงท่ีกระเทือนถึงหวัใจ ปัญญามนัถึงฟาดฟันกนั ถึงว่าเป็นมหาสติ มหาปัญญา 
หมัน่ฝึกซอ้มๆๆ เขา้ไป มนัจะเร่ิมละเอียดเขา้ไป เร่ิมละเอียดเขา้ไป ปล่อยวางเขา้ไป ปล่อยวางเขา้
ไป ปล่อยวางจนถึงท่ีสุดนะ ว่างหมด 

ท่ีว่า ว่างๆ โลกน้ีไม่ใช่เรา เราไม่ใช่โลก เห็นไหม ท่ีว่าครูบาอาจารยท่์านพดู องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสกบัโมฆราช “เธอจงดูโลกน้ีดว้ยความว่าง ถอนอตัตานุทิฏฐิ ถอนผูรู้้ว่าว่าง” 
โลกน้ีว่างๆ ใครมนัไปอยูใ่นโลกนั้นน่ะ สรรพส่ิงในสสารมนัรู้ตวัมนัเองไหม มนัจะเก็บขอ้มูลมา
บอกเราไหม? ไม่ไดห้รอก เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต แต่จิตมนัมีชีวิต 

ตวัอวิชชา ตวัจิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส เวลาเราท าสมาธิกนัน่ะ 
สมาธิน่ี จิตมนัผอ่งใส จิตมนัสว่าง กิเลสทั้งนั้น! กิเลสทั้งนั้น! ถา้ความผอ่งใสคู่กบัความเศร้าหมอง 
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มนัจะสว่างไสวขนาดไหน มนัจะว่างขนาดไหน กิเลสทั้งนั้น เพราะความวา่งคู่กบัความไม่ว่าง ส่ิง
ท่ีเป็นความว่าง เด๋ียวอาการมนัก็เปล่ียนแปลง มนัไม่ว่างแลว้ ไม่มีความเท่ียงหรอก ความว่างคงท่ี
ไม่มี ส่ิงต่างๆ ก็ไม่มี 

แต่ความว่างของพระโสดาบนั ความว่างของพระสกิทาคามี ความว่างของพระอนาคามี...มี 
มีเพราะอะไร เพราะมนัช าระกิเลสไดแ้ค่ไหน มนัก็ว่างแค่นั้นแหละ น่ีคือส่ิงท่ีเป็นความว่างไง 
ความว่างของพระอริยบุคคล แลว้พอถึงท่ีสุด พระอนาคามี มนัว่างๆ ว่างๆ แลว้มนัมหศัจรรยม์าก
นะ เพราะจิตมนัว่าง แลว้มนัมีพลงังานของมนั เวลามนัก าหนดไปน่ีว่างหมด ส่ิงต่างๆ ว่าง แลว้มนั
ยดึติดมาก น่ีไง รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา 

ท่ีท  าสมาบติักนั ท่ีว่าอาฬารดาบสท าสมาบติั รูปราคะ อรูปราคะ เห็นไหม ความว่าง แลว้น่ี
มนัก็ว่าง เพราะจิตมนัวา่งโดยธรรมชาติของมนั น่ีไง ท่ีบอกพระอนาคามีจะเขา้สมาบติั เขา้นิโรธ 
เพราะอะไร เพราะจิตมนัเป็นสภาวะอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ แลว้มนัก าหนด ควบคุมสติ มนัเป็นไปได้
โดยง่ายเลย แต่ถา้คนมีอวิชชา คนเรามีตณัหาความทะยานอยากมหาศาล กว่ามนัจะท าใหล้ะเอียด
ข้ึนมา ใหส้ะอาดข้ึนมาน่ีมนัแสนยาก แลว้มนัไปติดสภาวะแบบนั้นน่ะ แลว้ไม่มีครูบาอาจารยค์อย
สะกิดเขา้มานะ 

หลวงปู่ มัน่ท่านบอกเลยนะ “ก าลงัไม่พอ ก าลงัไม่พอ” เพราะมนัมีอะไรขวางใจอยู ่ แต่มนั
ไม่รู้ว่าวิธีการท าอยา่งไร น่ีเขา้ป่าเขา้เขา แสวงหาต่างๆ ทดสอบมนั ตรวจสอบทดสอบ ตรวจสอบ
ทดสอบ จนถึงท่ีสุด ท าลายอวิชชาดว้ยอรหตัตมรรค 

ปัญญาวิมุตติ อรหตัตมรรคยอ้นกลบั ยอ้นกลบัมา ท่ีครูบาอาจารยท่์านว่าจุดและต่อม ถึงจุด
และต่อม ส่ิงท่ีกระบวนการของตน้น ้า ตาน ้ าอยูท่ี่ไหน? ตาน ้าอยูท่ี่ใจ แต่กระบวนการการเห็นของ
แต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั ถา้เหมือนกนั เห็นไหม กิเลสมนัละเอียดมาก แลว้มนัพร้อมท่ีจะหลอก
อยูแ่ลว้ ถา้เป็นปัญญาโดยสมมุติ เพราะเราเทียบเคียงกบัครูบาอาจารยข์องเราใช่ไหม มนัก็จะสร้าง
ภาพสมมุติใหเ้ห็นว่าอยา่งนั้น แลว้ก็มุดไปในกิเลส น่ีจะติดอยูต่รงน้ี ไปไม่รอดหรอก 

แต่ถ้าเป็นสัจจะความจริงของเรา เราเข้าไปโดยปัญญาเข้าไปเห็นน่ะ มนัจะจบัแล้วสะเทอืน 
พอเราจบันี่สะเทอืนมาก เพราะอะไร เพราะธาตุจบัธาตุ สสารจบัสสาร สสารทีม่ชีีวติ มนัใช้
เคร่ืองมือเข้าไปจบัมนั เห็นไหม แร่ธาตุต่างๆ น่ีใช้เคร่ืองมือตรวจสอบ แต่สสารทีม่ชีีวติ สสารทีเ่ป็น
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เรา ตัวสสารตัวนีม้นัสร้างพลงังานของมันเป็นอรหัตตมรรค เป็นปัญญา น่ีปัญญาวมุิตติตรงนี ้มนั
เข้าไปท าลาย 

ถา้เขา้ไปท าลาย มนัไม่ใช่ปัญญาแบบท่ีเราพิจารณาขนัธ์ดว้ย ถา้ปัญญาพจิารณาขนัธ์ เพราะ
อะไร เพราะมนัเกิดจากปัญญา อาการของจิตกบัจิตท่ีมนัสร้างสมข้ึนมาโดยโลกุตตรธรรม โดยโล
กุตตรปัญญา แต่ขณะท่ีมนัเป็นไป กระบวนการของปัญญาวิมุตติ การส้ินสุดมนัเป็นอยา่งนั้นไม่ได ้
เพราะมนัเป็นหน่ึงเดียว ส่ิงท่ีเป็นหน่ึง ไม่มีส่ิงกระทบ แลว้มนัจะเกิดการสร้างสติปัญญาข้ึนมาได้
อยา่งไร 

การสร้างปัญญาของมันขึน้มาเป็นอรหัตตมรรคน่ีมนัเป็นปัญญาในตัวของมันเอง แล้วใน
ตัวของมันเอง มนักลนืกนิในตัวของมนัเอง ถ้ามนักลนืกนิในตัวของมนัเอง มันท าลายตัวมนัเอง 
เห็นไหม 

แลว้ส่ิงท่ีมนัเป็นกระบวนการอยา่งน้ี ปัญญาวิมุตติอยา่งน้ี ใครรู้จริง แลว้ใครเห็นจริง? มนั
ไม่เคยรู้จริง มนัไม่เคยเห็นจริง มนัถึงไม่มีกระบวนการของกิจจญาณ สัจจญาณ ไม่มีกระบวนการ
ของปัญญา มนัเป็นสัญญาทั้งนั้น แลว้มนัเป็นปัญญาโดยสมมุติทั้งนั้น แลว้มนัมุดไปในกิเลส มนัก็
มุดกนัไป 

ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ มนัท าลายลา้งส่ิงต่างๆ ในหวัใจ มนัท าลายลา้งส่ิงท่ีเป็นความสกปรก
ของใจ มนัท าลายลา้ง เห็นไหม ดสิู ดูทางโลกเขา เวลาเขาท าความสะอาดกนั ส่ิงท่ีเป็นความสกปรก
มนัยงัหลุดออกไปเลย แลว้ส่ิงท่ีเป็นอวิชชา ส่ิงท่ีเป็นกิเลสเขา้มาในหวัใจ เวลามรรคญาณมนัเกิด 
ปัญญาวิมุตติมนัเกิด มนัเกิดแลว้มนัท าลายข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัหลุดออกไป เห็นไหม ธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงบอก “ดัง่แขนขาด ดัง่แขนขาด” เพราะมนัตดัส่ิงท่ีสกปรกออกไป 
แลว้ส่ิงท่ีสกปรกมนัเป็นนามธรรม มนัเลยไม่มีส่ิงใดๆ เลย แลว้มนัยอ้นกลบัมาถึงท่ีสุด 
กระบวนการอนัท่ีสุด น่ีเป็นปัญญาญาณ 

เวลาอาสวกัขยญาณ มนัท าลายอาสวะ อาสวกัขยั มนัเป็นภวาสวะ มนัเป็นภพ มนัเป็นอนุสัย 
มนัเป็นส่ิงท่ีละเอียดในหวัใจ แลว้มนัยอ้นกลบัเขา้มาท าลายกนั มนักลืนกินเขา้ไปในตวัเอง แลว้
พลิกหมดเลย น่ีไง ส่ิงต่างๆ อยา่งน้ีเป็นปัญญาวิมุตติ เพราะมนัวิมุตติแลว้ จิตน้ี อาสเวหิ จตฺิตานิ วิ
มุจฺจสูึต ิในเม่ือตวัจิตมนัท าลายตวัมนัเอง แลว้วิมุตติมาจากไหนล่ะ 
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วิมุตติมนัก็อยูท่ี่น่ี ธรรมธาตุ เห็นไหม สสารท่ีมนัเป็นกิเลส แลว้สสารท่ีมนัเป็นธรรมข้ึนมา 
ธรรมท่ีมีชีวิตท่ีเป็นนามธรรม ศาสนธรรมท่ีว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรม กราบ
ธรรมอยูน่ี่ แลว้ใจมนัเขา้ไปอยูใ่นธรรม 

ครูบาอาจารยท่์านบอก ถา้แหล่งน ้า มนัไหลไปในแหล่งน ้าเดียวกนัหมดแลว้ มนัก็เป็นอนั
เดียวกนั จิตน้ีเขา้ไปถึงกระบวนการของมนั เขา้ไปถึงท่ีสุดแลว้มนัก็เป็นอนัเดียวกนั อนัเดียวกนั
ตรงไหนล่ะ? อนัเดียวกนัตรงผูรู้้ ผูรู้้ถึงอธิบายกระบวนการของมนัได ้

ถา้ผูไ้ม่รู้ มนัเป็นปัญญาโดยสมมุติ มนัก็เอาธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ธรรมจากพระไตรปิฎกมาอา้งอิงกนั ส่ิงท่ีอา้งอิงก็อา้งอิงโดยกิเลส อา้งอิงเพื่อส่งเสริมกิเลส อา้งอิง
เพื่อลาภสักการะ อา้งอิง อา้งอิงเพื่อกิเลสทั้งหมดเลย ถา้มนัเป็นปัญญาสมมุติแลว้ แลว้มุดเขา้ไปใน
กิเลส มนัเป็นกิเลสลว้นๆ ทั้งนั้นน่ะ แลว้ก็เคลิบเคลิ้มไปกบัมนันะ แลว้มนัส่ือสารกบัโลกได ้เพราะ
โลกกบัโลกไง เห็นไหม ส่ิงท่ีเขา้กนัได ้

แต่ถา้เป็นธรรมนะ ธรรมเหนือโลก ธรรมเหนือโลกจะส่ือสารกบัใคร แต่ธรรมเหนือโลก
แสดงธรรมมาเป็นธรรม เวลาครูบาอาจารย ์ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้แสดงธรรม 
ท าไมเทวดา อินทร์ พรหม มาฟังธรรมล่ะ เพราะธรรมอยา่งน้ีไม่มีใครรู้หรอก ไม่มีใครรู้ เทวดา 
อินทร์ พรหม ก็ไม่รู้ เพราะสถานะของเขา เขาก็อยูต่ามสถานะของเขา สถานะของเรา เราก็อยูต่าม
สถานะของเรา 

แต่ถา้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้ ธรรมจากใจของครูบาอาจารย ์ มนัแสดง
ออกมา มนัถึงสะเทือนโลกธาตุ มนัสะเทือนโลกธาตุ โลกธาตุหวัน่ไหวเลย เพราะอะไร เพราะมนั
จะทิง้โลก มนัจะไม่อยูใ่นโลก ใจมนัจะพน้ไปจากโลก แลว้ใจมนัจะเป็นธรรม ธรรมอยา่งน้ีถึงว่า
เป็นปัญญาวิมุตติ เอวงั 


