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จติ วิญญาณ มโน แตกต่างกันอย่างไร 

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันี ้จกัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็ขอใหท้กุ ๆ ท่านตัง้ใจนอบนอ้มนมสัการ พระผูมี้

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกาย

วาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

จะแสดงศพัทว์า่ จิต และศพัทอ่ื์นท่ีใชใ้นความหมาย

ใกลเ้คียงกนั เพ่ือเม่ือฟังธรรมบรรยายจะไดมี้ความเขา้ใจ ตดั

กงัขาความสงสยั 

คาํวา่ จิต นัน้มีคาํอ่ืนท่ีใชใ้กลเ้คียงกนัอีก ๒ คาํ คือ 

วิญญาณ และ มโน คือใจ พิจารณาดตูามพระสตูรท่ี

พระพทุธเจา้ทรงแสดง จิตนัน้ตรสัไวว้า่มีลกัษณะดงัท่ีไดก้ลา่ว

แลว้ และไดต้รสัสอนใหฝึ้กจติ ใหอ้บรมจิต ใหคุ้ม้ครองจติ ให้

รกัษาจิต ใหต้ามดจิูต และตรสัวา่จิตท่ีรกัษาดีแลว้นาํความสขุ
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มาให ้และยงัไดต้รสัถึงความอบรมปฏิบติัธรรมะ เป็นไป

ตามลาํดบัวา่ 

สมาธิอนัศีลอบรมแลว้ย่อมมีผลมาก มีอานิสงสม์าก 

ปัญญาอนัสมาธิอบรมแลว้ยอ่มมีผลมากอานิสงสม์าก 

จิตอนัปัญญาอบรมแลว้ย่อมพน้จากอาสวะทัง้หลาย 

ดั่ง นี ้ก็พน้อาสวะกิเลสท่ีดองจิตสนัดานได ้และ

พระพทุธเจา้ตรสัสอนใหฝึ้กตนใหอ้บรมตน ซึง่ครูก็อธิบายกนัมา

วา่ ก็หมายถึงใหอ้บรมจิตนีเ้อง 

ฉะนัน้ ในบคุคลทกุ ๆ คนนีจ้ติจงึเป็นส่ิงสาํคญั ท่ีพงึอบรม 

พงึรกัษาคุม้ครอง และจิตนีเ้องท่ีไดร้บัการอบรมดี ก็พน้จากอา

สวะทัง้หลายได ้คือพน้กิเลสได ้ดั่งนีว้ิญญาณนัน้ตรสัไวใ้นขันธ ์

๕   ขนัธ ์๕ นัน้ก็ไดแ้กรู่ปขนัธ ์ขนัธแ์ปลวา่กอง รูปขนัธก็์แปลวา่

กองรูป เวทนาขนัธ ์กองเวทนา สญัญาขนัธ ์กองสญัญา สงัขาร

ขนัธ ์กองสงัขาร วิญญาณขนัธ ์กองวิญญาณ 

และ วิญญาณ นีก็้ไดต้รสัอธิบายไวว้า่ เม่ืออายตนะ

ภายในอายตนะภายนอกประจวบกนัก็เกิด วิญญาณ มีจกัขุ
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วิญญาณเป็นตน้ เชน่เม่ือตากบัรูปประจวบกนัก็เกิดวิญญาณ

คือความรู ้อนัหมายถงึรูใ้นการเหน็ คือหมายถงึการเหน็ ท่ีเรยีก

กนัวา่เห็นรูป ซึง่การเหน็รูปนัน้ก็เป็นความรูรู้ปนัน้เอง เรยีกวา่

จกัขวุิญญาณ รูรู้ปทางตา วญิญาณจงึเป็นความรูอ้ย่างหนึง่ท่ี

เรยีกกนัวา่การเห็นการไดย้ิน คือเหน็รูป ไดย้ินเสียง การไดท้ราบ

กล่ิน ทราบรส ทราบโผฏฐัพพะ การรูเ้รื่องทางมโนคือใจ เหลา่นี ้

เรยีกวา่วิญญาณ 

และเม่ือเป็นวญิญาณขึน้สืบมาจงึเป็น เวทนา ก็เป็นความรู้

อีกเหมือนกนั แตเ่ป็นความรูท่ี้เป็นสขุเป็นทกุขห์รอืเป็นกลาง ๆ 

ไม่ทกุขไ์ม่สขุ 

สืบมา จงึเป็น สัญญา ก็เป็นความรูอี้กเหมือนกนั แตเ่ป็น

ความรูจ้าํ จาํรูป จาํเสียง จาํกล่ิน จาํรส จาํโผฏฐัพพะส่ิงถกูตอ้ง 

จาํเรื่องราวท่ีคิดแลว้ จงึมาเป็น สังขาร ก็เป็นความรูอี้ก

เหมือนกนั คือรูคิ้ดปรุง หรอืรูป้รุงคิด ก็นาํเอาความจาํหรอืส่ิงท่ี

จาํนั่นแหละ มาคิดคือมาปรุงขึน้ ความคิดก็คือความปรุงนัน้เอง 
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และเพราะเป็นความปรุงจงึเรยีกวา่สงัขาร ท่ีแปลวา่ปรุงแตง่ 

สงัขารในขนัธ ์๕ จงึมีความหมายดั่งนี ้

และเม่ือคิดปรุงหรอืปรุงคิดไปก็รูไ้ปดว้ย ในความคิดปรุง

หรอืปรุงคิดนัน้ ก็มาเป็นวญิญาณขึน้อีก นีคื้อขนัธ ์๕ รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

เม่ือวา่ถึงทางเกิดแห่งขนัธ ์๕ ในปัจจบุนั คือขนัธ ์๕ ท่ีเป็น

ปัจจบุนัธรรม อายตนะภายในอายตนะภายนอกท่ีมาประจวบ

กนัอยูน่ัน้ก็คือรูป ก็เป็นวิญญาณขึน้มา จงึเป็นเวทนา เป็น

สัญญา เป็นสังขาร แลว้ก็เป็นวิญญาณขึน้มาอีก แลว้ก็เป็น

เวทนา เป็นสญัญา เป็นสงัขาร เป็นวิญญาณขึน้มาอีก วญิญาณ

จงึมาก่อน 

แตท่่านไม่แสดงวา่ รูป วิญญาณ เวทนา สญัญา สงัขาร 

ท่านแสดงวา่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เอาวิญญาณ

ไวท้า้ย ก็เพราะวา่ขนัธ ์๕ นีเ้ป็นอารมณข์องวิปัสสนากรรมฐาน 

ในการท่ีจะปฏิบติัทาํวปัิสสนาปัญญาใหเ้หน็แจง้รูจ้รงิ ก็ตรสั

สอนใหก้าํหนดพิจารณาขนัธ ์๕ นีเ้องโดยไตรลกัษณ ์คือ
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ลกัษณะท่ีไม่เท่ียง ลกัษณะท่ีเป็นทกุข ์ลกัษณะท่ีเป็นอนตัตา 

เม่ือเป็นดั่งนี ้จบัพิจารณา รูป ก่อนจงึประกอบขึน้ดว้ยธาตทุัง้ ๔ 

ดิน นํา้ ไฟ ลม เป็นของหยาบ ก็กาํหนดพจิารณาไดง้่าย และตอ่

จากนีจ้บัพิจารณา เวทนา ซึง่เวทนานัน้ก็เป็นขอ้เริม่ตน้ของนาม 

คือ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นนาม รูปก็เป็นรูป ๔ 

กาํหนดนามขอ้เวทนานีข้ึน้กอ่นสะดวก เพราะเวทนาแมเ้ป็นนาม

แตก็่เกิดขึน้ไดท้ัง้ท่ีกายและท่ีจิต เป็นเวทนาทางกายก็มี เป็น

เวทนาทางจิตก็มี กายก็หมายรูปกาย  

ฉะนัน้เม่ือจบัพิจารณารูปกอ่นก็พบเวทนาท่ีรูป คือท่ีรูปกาย 

และก็พบเวทนาท่ีจิต เน่ืองกนั จบัพิจารณาเวทนาตอ่จากรูปจงึ

สะดวก แลว้ก็มา สงัขาร แลว้ก็มา สญัญา มา สงัขาร ซึง่เป็น

นามธรรมโดยลาํดบั แลว้จงึจบัพจิารณา วญิญาณ ท่ีประกอบ

อยู่กบัความคิดปรุงหรอืปรุงคิด ซึง่เป็นตวัสงัขารนัน้ดว้ย ซึง่เป็น

ของละเอียด แตเ่ม่ือไดจ้บัพิจารณามาโดยลาํดบัดั่งนี ้จงึมาจบั

พิจารณา วิญญาณ ก็จะรูจ้กัวญิญาณไดส้ะดวกขึน้ เม่ือจบั

วิญญาณไดส้ะดวกขึน้ ก็จะไดมี้สติในขณะท่ีอายตนะภายใน
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ภายนอกประจวบกนัอยู่ ซึง่ก็เป็นวิญญาณบงัเกิดขึน้ เป็นการ

เห็นการไดย้ินเป็นตน้ เพราะฉะนัน้ จงึไดเ้รยีงวิญญาณเอาไว้

เป็นทา้ย ซึง่วญิญาณก็มีความหมายดั่งนี ้

 แตว่า่วิญญาณนีเ้องก็ใชเ้รยีกหมายถึงจติในท่ีหลายแห่งอีก

เหมือนกนั เชน่ในธาต ุ๖ ดงัท่ีไดก้ลา่วแลว้ วิญญาณธาต ุธาตท่ีุ 

๖ คือธาตรูุ ้ก็หมายถงึจิต และในท่ีอ่ืนอีกหลายแห่งแสดงคาํวา่

วิญญาณซึง่หมายถงึจิต แตส่าํหรบัวิญญาณในขนัธ ์๕ ซึง่ตรสั

แสดงเป็นพืน้นัน้ ใหมี้ความหมายดงัท่ีกลา่วนี ้

อีกคาํหนึ่งคือ มโน คาํวา่มโนนีก็้แปลกนัวา่ใจเหมือนกนั 

และจิตก็แปลกนัเป็นคาํไทยวา่ใจเหมือนกนั ในภาษาไทยจงึใช้

คาํแปลเป็นคาํเดียวกนั เพราะไม่รูว้า่จะไปหาคาํไหน คาํอ่ืนมา

ใชใ้หต้า่งกนัไป คาํวา่ใจนัน้ทกุคนก็มีความเขา้ใจ แตว่า่มโนท่ี

แปลวา่ใจนีเ้ป็นอายตนะภายในข้อที ่๖ 

อายตนะภายในนัน้ก็คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และมนะคือใจ 

ซึง่ทัง้ ๖ นีเ้ป็นทวารคือเป็นประตท่ีูจิตรบัอารมณคื์อเรื่องของรูป

เสียงเป็นตน้ เพราะฉะนัน้ฐานะของมโนจงึเป็นทวารของจติ
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เท่านัน้ เหมือนอย่างจกัข ุตา เป็นตน้ท่ีเป็นทวารของจิต

เช่นเดียวกนั แตม่โนคือใจนีจ้ะตอ้งประกอบกบั ตา ห ูจมกู ลิน้ 

กาย ๕ ขอ้นีต้ลอดเวลาดว้ย จงึจะใหส้าํเรจ็การเหน็รูป การไดย้ิน

เสียง การไดท้ราบกล่ิน ทราบรส ทราบโผฏฐัพพะ ลาํพงัประสาท

ตา ประสาทห ูอย่างเดียว ประสาทจมกู ประสาทลิน้ ประสาท

กาย อย่างเดียว ไม่พอท่ีจะใหเ้กิดความรูเ้ห็นรูป รูไ้ดย้นิเสียง 

เป็นตน้ ได ้ตอ้งมีมโนขอ้ท่ี ๖ นีเ้ขา้ประกอบอยู่ดว้ย ซึง่ก็ไดก้ลา่ว

มาแลว้เหมือนกนัตามท่ีพระพทุธเจา้ และพระอาจารยผ์ูอ้ธิบาย 

พระพทุธวจันะเก่ียวแก่เรื่องนี ้ไดแ้สดงอธิบายไวด้ั่งนี ้ก็ตอ้ง

กบัความรูใ้นปัจจบุนั ใหไ้ปดหูอ้งแสดงกรรมฐาน คือชัน้ ๒ ท่ีตกึ 

ภปร. ท่ีแสดงระบบของมนัสมอง อนัเก่ียวกบัประสาททัง้ ๕ ตาม

ความรูใ้นปัจจบุนั ก็จะเห็นไดช้ดั เช่นแสดงถึงวา่การเห็นรูปนัน้

ตอ้งอาศยัอะไรบา้ง จะตอ้งอาศยัจกัขปุระสาท และจะตอ้ง

อาศยัมนัสมองอีกสว่นหนึง่ท่ีเน่ืองกบัจกัขปุระสาทนัน้ จงึจะให้

สาํเรจ็การเห็นรูปได ้การไดย้ินเสียงก็ตอ้งอาศยัประสาทห ูและก็
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ตอ้งอาศยัมนัสมองอีกสว่นหนึง่ท่ีเก่ียวกบัประสาทห ูจงึจะให้

สาํเรจ็การไดย้นิเสียงได ้

เพราะฉะนัน้สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิร

ญาณวโรรส จงึไดต้รสัอธิบายไวว้า่ มโนซึง่เป็นอายตนะขอ้ท่ี ๖ 

นี ้ก็เทา่กบัเป็นมนัสมองสว่นท่ีมีหนา้ท่ีอนัเก่ียวแก่ประสาททัง้ ๕ 

ของบคุคลดงัท่ีกลา่วนัน้ แตว่า่ทางพทุธศาสนานัน้แสดงมโนใน

ฐานะเป็นนามธรรมอนัหนึ่ง ซึง่สมัพนัธก์นัอยู่กบัรูปธรรม ๖ สว่น

ประสาททัง้ ๕ นบัเป็นอายตนะขอ้ท่ี ๖ หรอืเป็นประสาทภายใน

ขอ้ท่ี ๖ ก็คงจะได ้

เพราะ ฉะนัน้ จิต วิญญาณ และมโน ซึง่ใชใ้นคาํสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้ จงึไดมี้ความหมายดงัท่ีแสดงมานี ้

และก็เหน็ไดช้ดัในทติุยเทศนาของพระพทุธเจา้ ท่ีแสดงขนัธ ์

๕ วา่เป็นอนตัตา มิใช่ตวัตน รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ เป็นอนตัตามิใช่ตวัตน เพราะบงัคบัใหเ้ป็นไปตาม

ปรารถนามิได ้เม่ือเป็นดั่งนี ้รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 

จงึเป็นอนิจจะไม่เท่ียง และส่ิงใดไม่เท่ียงส่ิงนัน้ก็ย่อมเป็นทกุข ์
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คือตอ้งแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป และส่ิงใดไม่เท่ียงเป็นทกุข ์ส่ิง

นัน้ก็เป็นอนตัตา ไม่ควรท่ีจะยดึถือวา่ น่ีเป็นของเรา เราเป็นน่ี น่ี

เป็นตวัตนของเรา คือไม่ควรท่ีจะยดึถือวา่ รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ เป็นของเรา เราเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสญัญา 

เป็นสงัขาร เป็นวิญญาณ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

เป็นอตัตาตวัตนของเรา และในทา้ยเทศนาก็ไดต้รสัวา่จิตของ

พระเบ็ญจวคัคียพ์น้แลว้จากอาสวะทัง้หลาย ดั่งนี ้

และใน เทศนาท่ี ๓ (อาทิตตปรยิายสตูร) ทรงยกแสดงเป็น

แม่บทวา่ ส่ิงทัง้ปวงเป็นของรอ้น อะไรเป็นของรอ้น ก็คือ ตา ห ู

จมกู ลิน้ กาย และมนะคือใจ อนัไดแ้ก่อายตนะภายในทัง้ ๖ รูป 

เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมะคือเรื่องราว ซึง่เป็นอายตนะ

ภายนอก วิญญาณ สมัผสั เวทนา อนับงัเกิดสืบเน่ืองมาจากท่ี

อายตนะภายในภายนอกประจวบกนั นัน้เป็นของรอ้น รอ้น

เพราะอะไร รอ้นเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ รอ้น

เพราะชรา พยาธิ มรณะ รอ้นเพราะชาติ ชรา พยาธิ มรณะ 

เพราะโสกะความโศก ปรเิทวะความครํ่าครวญราํพนั ทกุขะ
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ความไม่สบายกาย โทมนสัสะความไม่สบายใจ อปุายาสะความ

คบัแคน้ใจ  และในทา้ยพระสตูรก็ตรสัวา่จิตของภิกษุพนัรูป ท่ี

เรยีกวา่เป็นปรุาณชฎิล เป็นชฎิลเก่า ก็พน้จากอาสวะดั่งนี ้

เป็นอนัวา่ไดท้รงจาํแนกเอาไวช้ดัเจน วิญญาณก็ดี มโนก็ดี 

เป็นขอ้ท่ีพงึพจิารณาวา่เป็นอนตัตา หรอืโดยไตรลกัษณ ์และเม่ือ

เป็นของรอ้น แตว่า่จิตนัน้มไิดต้รสัรวมเขา้ดว้ย แตว่า่ตรสัวา่เม่ือ

ไดฟั้งพระธรรมเทศนานี ้จิตของพระเบ็ญจวคัคีย ์และของพระ

ปรุาณชฎิลพนัรูป ก็พน้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ จิตจงึ

เป็นส่ิงสาํคญัดงักลา่ว 

และจติ นี ้ยงัไดต้รสัเอาไวว้า่ ทุรังคมัง เท่ียวไปไกล เอกะจ

รัง เท่ียวไปผูเ้ดียว อสรีรัง ไม่มีสรรีะรูปรา่งสณัฐาน คูหาสยัง มี

คหูาคือถํา้เป็นท่ีอาศยั ตามท่ีตรสัเอาไวนี้เ้ม่ือมากาํหนด

พิจารณาดจูิตของตนก็จะเหน็ได ้วา่เท่ียวไปไกล คือคิดไปนั่นคิด

ไปน่ีไดไ้กลมาก คิดไปถึงดวงอาทิตยก็์ได ้คิดถึงดวงจนัทรก็์ได ้

ถึงดวงดาวดวงใดดวงหนึง่ก็ได ้ในโลกนีก็้คิดไปถึงท่ีนั่นท่ีน่ีไดท้ั่ว

โลกทัง้นัน้ และก็เท่ียวไปผูเ้ดียวหรอืเท่ียวไปดวงเดียว ไม่มีสรรีะ
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คือรูปรา่งสณัฐาน แตว่า่มีคหูาเป็นท่ีอาศยั มีคหูาก็คือมีถํา้เป็นท่ี

อาศยั คหูาคือถํา้นีพ้ระอาจารยท์่านอธิบายรวมกนัไปวา่มีกายนี้

เป็นท่ีอาศยัไปที เดียว และพระอาจารยผ์ูอ้ธิบายในภายหลงัท่ี

ท่านอธิบายตามความเขา้ใจของท่านเอง วา่จิตนีอ้าศยัอยู่ท่ีหทยั

วตัถคืุอท่ีหวัใจของทกุ ๆ คนท่ีเตน้ตบุ ๆ อยู่ทกุเวลานี ้วา่จิต

อาศยัอยู่ท่ีน่ี แตก็่ไม่มีพทุธพจนต์รสัแสดงเอาไว ้ตรสัเอาไวว้า่มี

คหูาคือมีถํา้เป็นท่ีอาศยัเท่านัน้ 

และเม่ือวิทยาในปัจจบุนัเจรญิมาถึงเพียงนี ้ดงัท่ีไดมี้แสดง

ถึงระบบประสาททัง้ ๕ กบัระบบมนัสมองท่ีประสานกนั และ

ท่ีตัง้ของมนัสมองอยู่ในกะโหลกศีรษะ ผูท่ี้เป็นนกัคิดในปัจจบุนั

จงึมีความเห็นวา่จิตนา่จะอาศยัอยู่กบัมนัสมอง และภายใน

กะโหลกศีรษะนี ้รูปรา่งก็เป็นคหูาคือเป็นถํา้อยู่แลว้ ตามบาลี

ท่ีวา่มีคหูาท่ีแปลวา่ถํา้ คือถํา้ในภเูขาเป็นท่ีอาศยั แตพ่ระ

อาจารยท์่านตอ้งการท่ีจะอธิบายวา่อาศยัอยูท่ี่กายนี ้คหูาคือถํา้

ก็หมายถงึกายนีจ้งึไม่มีผิด เป็นการท่ีแสดงรวมทัง้หมด และ

ตามท่ีไดแ้สดงมานีแ้มไ้ม่เก่ียวกบัการปฏิบติัโดยตรง แตว่า่เม่ือรู ้
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ถึงสมมติบญัญติัศพัทธ์รรมะในพทุธศาสนา ก็จะทาํใหมี้ความ

เขา้ใจ และทาํใหไ้ม่สงสยั 

และตามท่ีกลา่วมานีก็้พงึเขา้ใจวา่ในบคุคลทกุ ๆ นี ้มีส่ิงท่ี

เป็นวตัถ ุท่ีมี สรรีะ รูปรา่งสณัฐานคือรูปกาย กบัมีส่ิงท่ีไม่มีสรรีะ 

ไม่มีรูปรา่งสณัฐานคือจิต ประกอบกนัอยู่พรอ้มกบันามธรรมทัง้

ปวงท่ีเป็นอาการของจิต เพราะฉะนัน้จิตนีจ้งึมิใช่มนัสมอง 

มนัสมองเป็นรูป เป็นสรรีะ มีรูปรา่งสณัฐาน แตว่า่จิตนีเ้ป็น 

อสรรีะ ไม่มีรูปรา่งสณัฐาน ดงัท่ีพระพทุธเจา้ไดต้รสัเอาไว ้แตว่า่

เม่ือเป็นดั่งนีจ้ะพิสจูนไ์ดอ้ย่างไรวา่มีจิต 

ในขอ้นีก็้ตอ้งตอบวา่การพสิจูนน์ัน้ สาํหรบัส่ิงท่ีมีสรรีะ ก็ตอ้ง

พิสจูนก์นัตามหลกัเกณฑข์องส่ิงท่ีมีสรรีะ หรอืวตัถ ุแตว่า่ส่ิงท่ีไม่

มีสรรีะคือจิตและนามธรรมทัง้หลาย ก็ตอ้งพิสจูนก์นัดว้ยวิธีของ

ส่ิงท่ีไม่มีสรรีะ หรอืนามธรรมดว้ยกนั และในบคุคลเรานี ้ส่ิงท่ีไม่

มีสรรีะนีมี้อยู่เป็นอนัมากท่ีพสิจูนด์ว้ยวตัถดุว้ยกนัไม่ได ้เป็นตน้

วา่ปัญญาคือความรู ้
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ความรูข้องบคุคลท่ีมีอยู่ ท่ีเป็นปัญญามาตัง้แตก่าํเนิดก็ดี ท่ี

เป็นปัญญาท่ีเกิดจากการศกึษาเลา่เรยีนไดช้ัน้นัน้ชัน้นีก้นัมาก็ดี 

ไม่ใช่วตัถจุะเอามาชั่งตวงวดั ตวงวดักนัดว้ยเครื่องชั่ง เครื่องตวง 

เครื่องวดัตา่ง ๆ  วา่ใครมีปัญญามากเทา่ไร ก่ีทะนานก่ีถงั เอา

ทะนานเอาถงัมาตกัมาตวงกนัเป็นตน้ดั่งนีไ้ม่ได ้เพราะไม่มี

รูปรา่งท่ีจะปรากฏวา่ใครมีปัญญามากเทา่ไร 

เพราะฉะนัน้จงึตอ้งมีการพิสจูนเ์ทา่ท่ีจะพงึทาํได ้เชน่ดว้ยวิธี

สอบไล ่หรอืวธีิสอบตา่ง ๆ  วดัความรูต้า่ง ๆ ก็ไดเ้ทา่นัน้ แตก็่

ไม่ใช่หมายความวา่จะทาํใหรู้ไ้ดท้ัง้หมด ดั่งนีเ้ป็นตน้ 

เพราะฉะนัน้ ส่ิงท่ีไม่มีสรรีะในบคุคลเรานีท่ี้เป็นนามธรรมเน่ือง

กบัจิต จงึมีอยูเ่ป็นอนัมาก ธรรมะทัง้หลายก็เป็นนามธรรมเน่ือง

อยู่กบัจิตทัง้นัน้ วดักนัไม่ได ้ตวงกนัไม่ได ้วา่ใครมีสติมีปัญญา 

อะไรเป็นตน้ เท่าไร กิเลสก็เหมือนกนั เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีไม่มีสรรีะ

อนันีจ้งึมีอยู่ในทกุ ๆ คน เพราะฉะนัน้ก็ตอ้งศกึษาและตอ้ง

กาํหนดใหรู้ ้และจะทาํใหร้บัรองธรรมะอนัเป็นคาํสั่งสอนของ

พระพทุธเจา้ไดอี้กเป็นอนัมาก  
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ตอ่ไปนีก็้ขอใหต้ัง้ใจฟังสวดและทาํความสงบสืบตอ่ไป 

 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุ อณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/0GDZcSKM1Zo  
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