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หลวงพ่อไดก้ล่าวถึงวิธีการปฏิบติัเพื่อให้จิตหลุดพน้จากอ านาจของสังโยชน์ อนุสัย และอุปกิเลส  โดยอาศยัตาญาณซ่ึง
เป็นธาตุรู้ท่ีใสบริสุทธ์ิและเป็นกลาง สามารถรู้ความจริงไดใ้นจิต ท่านแนะน าให้ผูป้ฏิบติัเอาความรู้สึกไปอยูท่ี่ตาญาณและให้เอา
ตาญาณไปรู้อยูท่ี่ใจ โดยท่ีใจหรือมโนธรรมจะรู้ว่าดีชัว่ ใจจะเขา้ไปสอนจิตและบงัคบัจิต เพราะกิเลสทั้งหมดรวมทั้งความดีความ
ชัว่นั้นอยูท่ี่จิต ก าหนดรู้อยูต่วัเดียวโดยให้แยกธาตุรู้ออกมาจากจิต หน่วงอารมณ์ให้อยูใ่นความดบัทุกข ์

 
“ ญาณรู้ใจ ญาณรู้จิต ฝึกใจให้รู้จิต ” 

 
จิต คือวิญญาณท่ีเขา้ไปรู้ในสัญญา จิตเป็นผูส่ั้งสมองและร่างกาย ใจคือมโนธรรมเป็นหวัหนา้ของธรรม สามารถบงัคบั

จิตได ้สอนจิตได ้ถา้ดีเราท าตาม ถา้ไม่ดีเราไม่ท าตาม ญาณ คือความหยัง่รู้ เป็นตวัรู้ท่ีบริสุทธ์ิ ไม่อยู่ใตอ้  านาจของกิเลสตัณหา
หรืออุปาทาน  ตาญาณเป็นญาณปัญญา เป็นญาณท่ีรู้แจง้ รู้เกิด รู้ดบั รู้ถึงความหมดไปส้ินไป 

 
“ จิตฺต ํทนฺต ํสุขาวหํ ” 

 

“ จิตท่ีฝึกดีแลว้ น าสุขมาให้ ” 
(พุทธศาสนสุภาษิต) 

 
ขณะท่ีรู้อยูอ่ยา่งเดียว ไม่ยุง่เก่ียวกบัอิฏฐารมณ์ท่ีเกิดจากกามตณัหาและภวตณัหา หรืออนิฏฐารมณ์ท่ีเกิดจากวิภวตณัหา 

จิตจะเป็นกลาง เม่ือกิเลสไม่เกิด ญาณตวัรู้จะเล่ือนขึ้นไปพบกบัตาญาณ จะพบกบัจกัขุกรณีและญาณกรณี ซ่ึงเป็นญาณปัญญา  
อุปสมายะ เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ สัมโพธายะ รู้แจ้งทั้งหมด เห็นถึงอนิจจงั ทุกขงั อนัตตา และสุญญตา นิพพานายะ เห็นถึง
นิพพาน ดบัทุกขท์ั้งหมด 

เจตสิก คืออารมณ์ของจิตท่ีมีอยู ่๑๒๑ ดวง ซ่ึงสามารถจ าแนกไดล้ะเอียดย่ิงขึ้นไปอีกมากมายตามลกัษณะของอารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นเม่ือมีผสัสะเขา้มากระทบท่ีอายตนะ ของ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ  เม่ือตาเห็นรูป ญาณตวัรู้จะไปติดอยูใ่นสัญญาของจิต 
เกิดอุปาทานขนัธ์และมโนภาพ แสดงออกมาเป็นอารมณ์ภายนอก  ญาณตวัรู้มีหนา้ท่ีอยา่งเดียวคือรู้ รู้ในจิต เจตสิก และ รูปนาม รู้
ในรูป เสียง กล่ิน รส สัมผสั และ ธรรมารมณ์ เม่ือรู้แลว้ก็บนัทึกไวใ้นสัญญา ญาณปัญญาเป็นญาณท่ีรู้แจง้ รู้เกิด รู้ดบั รู้ถึงความ
หมดไปส้ินไป เม่ือรู้ถึงความดบัทั้งหมดเป็นปัญญาวิมุตต ิดบัไดด้ว้ยปัญญา ส่วนเจโตวิมุตติ นั้นดบัไดด้ว้ยอ านาจการฝึกจิต เป็น
การดบัอยู่ในจิตขา้งใน ผูป้ฏิบติัจะรู้ถึงการหลุดพน้ของจิต รู้อยู่ในจิตและเจตสิกภายใน ในส่วนของเทวดาท่ีมีแต่วิญญาณธาตุ 
ตอ้งใชก้ารปฏิบติัธรรมทางจิตลว้น ๆ  โดยท่ีเทวดายงัมีสังขารท่ีปรุงแต่ง จิต เจตสิก รูปนาม   

ในทางปฏิบติัทางจิตเพื่อเขา้ถึงการหลุดพน้ หลวงพ่อแนะน าให้เอาตาญาณเป็นหลกั พอเร่ิมเกิดเจตสิก รูปนาม ให้เรา
ดบัทนัทีไม่ยึด ให้ดบัอยู่ขา้งใน อย่าให้แสดงออกมาขา้งนอก ไม่ให้ถูกปรุงแต่งต่อโดยสังขาร  ให้เห็นแยกกนัในส่วนของญาณ 



มโนธรรมหรือใจ และจิต อยา่ให้ญาณและจิตไปรวมกนั ให้รู้อยูต่ลอด อยา่เผลอเขา้ไปอยู่กบัอารมณ์ในจิต เห็นผูรู้้ รู้ว่ารู้ ไม่มีเรา
ในรู้  ให้เหลือญาณรู้อยู่ตวัเดียวท่ียงัรู้อยู่ เห็นการเกิด ตั้งอยู่ ดบัไป แลว้ก็เกิดขึ้นมาใหม่ ตั้งอยู่ แลว้ก็ดบัไปอีก อะไรเกิดขึ้นมาก็
ตอ้งดบัทั้งหมด ดบัจากตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ  ถา้เห็นแลว้ไปยึดในอุปาทานขนัธ์ มนัก็ไม่ดบั  ใชญ้าณเขา้ไปดูในจิตโดยไม่
เขา้ไปรวมกบัจิต ดูว่าในจิตเกิดอะไร ในจิตมีเจตสิก รูปนามและอุปาทานขนัธ์ ๕ ไปรวมอยู่ ให้เห็นเป็นเพียงเร่ืองของอารมณ์ 
เร่ืองของจิต แยกไม่ให้ไปรวมกนัว่าเป็นเรา ให้เขา้ใจถึงสภาวะของอารมณ์ท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ และ อารมณ์ท่ีเป็นกลาง 
ให้วางจิตเขา้กลาง ให้เขา้ใจในเร่ืองของทุกขก์าย ทุกขใ์จ และทุกขใ์นอุปาทานขนัธ์ท่ีไปยึดมัน่ว่าเป็นตวัเราท่ีทุกข ์ ให้รู้ว่าทุกข์
ทั้งหลายเม่ือเกิดขึ้นแลว้ ตั้งอยู ่แลว้ก็ยอ่มดบัไป  เม่ือเห็นอารมณ์ของจิตท่ีเกิดความก าหนดั โลภ โกรธ หลง พอใจ ไม่พอใจ หดหู่ 
เคลิบเคล้ิม หรือ อารมณ์ในนิวรณ์ ๕ ก็ให้เห็นเป็นเร่ืองของรูปธรรมนามธรรม ไม่ไปติดหรือยึดถือ รูปคือผูรู้้ รู้แลว้ปล่อยไม่ปรุง
ต่อ ไม่ติดการปรุงในสังขาร เห็นสังขารก็เร่ืองของสังขาร เห็นจิตก็เร่ืองของจิต เห็นว่าเป็นเพียงเร่ืองของอารมณ์ท่ีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
แลว้ก็ดบัไป แต่ไม่มีเราในอารมณ์  

 
“ สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺยโลเก อภิชาโทมนัสส ํ” 

(มหาสติปัฏฐานสูตร) 

 
สมฺปชาโน คือตวัรู้สึก สติมาคือตวัรู้ทนั รู้เห็นตามความเป็นจริง ให้รู้เกิดรู้ดบั ในเจตสิก รูปนาม ให้มาก ๆ วิเนยฺยโลเก 

เป็นเร่ืองสมมุติบญัญติัของโลก อภิชาโทมนัสสํ เป็นเร่ืองของสังขารความปรุงแต่ง ให้ผูป้ฏิบติัท่ีมุ่งสู่ความหลุดพน้ตามดูตามรู้
ตามเห็นในการเกิดดบั เห็นผูรู้้และผูถู้กรู้ แลว้ปล่อยวางให้เหลือแต่ผูรู้้ เม่ือเห็นการเกิดดบัยงัเป็นมรรค เม่ือเห็นการเกิดดบัแลว้
ปล่อยวางไดน้ั้นเป็นผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มรรคยงัเดินอยู่ ผลยงัมีอารมณ์ ส่วนนิพพานดบัหมด ปล่อยวางไดห้มด เหลือ
เพียงธาตุรู้อยูต่วัเดียว เป็นวิญญาณ ๑ เป็นอมตะไม่เปล่ียนแปลง ไม่มีกิเลสตณัหาหรืออุปาทานขนัธ์ ไม่มีภพภูมิ   

 
“ รู้ เห็น ปฏิบติั ละ วิมุติหลุดพน้ ”  

 
พระโสดาบัน ละสังโยชน์เบ้ืองต ่าได ้๓ ตวั คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ  สีลพัพตัตปรามาส เหลือกิเลสทั้งหมด ๑๖ 

ตวั ยงัมีกามราคะ ปฏิฆะ (แต่จะไม่มีอารมณ์ภายนอกท่ีแสดงออกมาถึงความโกรธ อิจฉา หรือพยาบาท) รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 
อุทธจัจะ อวิชชา และ หิริโอตตปัปะ  เอกพีชี เหลืออีก ๑ ชาติ  โกลงัโกละ ๒-๖ ชาติ  สัตตกัขตัตุปรมะ ไม่เกิน ๗ ชาติ  

พระสกิทาคามี กิเลสจะเบาบางลงเม่ือเทียบกบัพระโสดาบนั เหลือกิเลส ๑๔ ตวั ละสังโยชน์ไดใ้นส่วนของกามราคะ
และปฏิฆะ เหลือแค่อนุสัย   

พระอนาคามี ละสังโยชน์เบ้ืองต ่าทั้ง ๕ ประการไดห้มด เหลือกิเลส ๑๒ ตวั เป็นสังโยชน์เบ้ืองสูงและอนุสัยของ รูป
ราคะ อรูปราคะ  มานะ  อุทธจัจะ และ อวิชชา  รวมถึง  หิริ โอตตปัปะ  

พระอรหันต์ หลุดหมด ดบัหมดไม่เหลือ จิตพระอรหนัตเ์ปรียบเสมือนใบบวัไม่ติดน ้า   
 

พุทธะ ธาตุรู้ รู้อยูว่่าเกิดขึ้น ตั้งอยู ่แลว้ก็ดบัไป 

พุทโธ ต่ืนแลว้ เบิกบานแลว้ หลุดพน้แลว้ 
 


