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วิมุตตจิติ 

สมเด็จพระญาณสงัวร สกลมหาปรณิายก 

บดันี ้จกัแสดงธรรมะเป็นเครือ่งอบรมในการปฏิบติัอบรมจิต 

ในเบือ้งตน้ก็ขอใหท้กุๆ ทา่นตัง้ใจนอบนอ้มนมสัการ พระผูมี้

พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ตัง้ใจสาํรวมกาย

วาจาใจใหเ้ป็นศีล ทาํสมาธิในการฟัง เพ่ือใหไ้ดปั้ญญาในธรรม 

จิตนีเ้ป็นศนูยก์ลางแห่งกรรม คือการงานท่ีกระทาํทกุอย่าง 

และแห่งสขุและทกุข ์กบัทัง้เป็นท่ีตัง้แห่งทัง้สว่นดีอนัเรยีกวา่ 

บารมี ทัง้สว่นชั่วอนัเรยีกวา่ อาสวะ เป็นส่ิงท่ีมีคา่อยา่งยิ่งใน

บคุคลทกุๆ คน เป็นท่ีเก็บแห่งส่ิงท่ีประสบพบพานมาในอดีต

ทัง้หมด เพราะฉะนัน้จิตตภาวนาการอบรมจิตจงึเป็นส่ิงจาํเป็น 

และเป็นส่ิงสาํคญั จะทาํใหป้รากฏคณุคา่ของจิตยิ่งขึน้ๆ 

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ขณะท่ีทรงบาํเพ็ญเพียรเพ่ือความตรสั

รู ้ก็ไดท้รงทาํจติตภาวนา อบรมจิตนีใ้หเ้ป็นสมาธิอนับรสิทุธ์ิ 
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และวิธีท่ีทรงไดส้มาธิอนับรสิทุธ์ินัน้ ก็มิใชท่รงไดจ้ากคณาจารย์

ท่ีไดท้รงศกึษาโดยเฉพาะ 

คือมิใช่ทรงไดจ้ากท่านอาฬารดาบสกาลามโคตร ท่านอทุก

ดาบสรามบตุร แมว้า่ขัน้ของสมาธิท่ีทรงศกึษาไดใ้นสาํนกัของ

ท่านอาจารยท์ัง้สองนัน้ จะเป็นขัน้ฌานสมาบติัก็ตาม 

แตว่า่มิใช่ฌานสมาบติัสาํหรบัท่ีจะใหต้รสัรูพ้ระโพธิญาณ

เป็นพระพทุธเจา้ แตว่า่เป็นฌานสมาบติัเพ่ือท่ีจะไปเกิดในพรหม

โลกชัน้รูปพรหม อรูปพรหม แตว่า่ทรงไดห้ลกัการปฏิบติัสมาธิ

อนับรสิทุธ์ิ เพ่ือพระโพธิญาณนัน้จากเด็กๆ นัน้เอง และเด็กท่ีได้

สมาธิอนัเป็นแบบใหท้รงถือเอามาปฏิบติัตอ่นัน้ก็มิใช่เด็กอ่ืนไกล 

แตว่า่เป็นเด็กคือวา่พระองคเ์องเม่ือเป็นพระกมุาร ตามเสด็จพระ

ราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวญั ในขณะท่ีพระบิดาทรงประกอบ

พระราชพธีิแรกนาขวญันัน้ พระองคเ์องซึง่เป็นพระราชกมุารเด็ก

ก็ไดป้ระทบันั่ง ณ ภายใตร้ม่หวา้ จิตของพระองคร์วมเขา้มา

กาํหนดลมหายใจเขา้ออก ก็ทรงไดส้มาธิท่ีบรสิทุธ์ิ อนันบัวา่เป็น

ขัน้ปฐมฌาน 
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ท่ีวา่เป็นสมาธิท่ีบรสิทุธ์ินัน้ก็เพราะวา่รวมเขา้มาโดยท่ีมิได้

มุ่งหวงัอะไร จิตรวมเขา้มาอย่างไม่มุง่หวงัอะไร จงึเป็นสมาธิท่ี

บรสิทุธ์ิ และการไดส้มาธิท่ีบรสิทุธ์ิของพระองคเ์ม่ือเป็นพระราช

กมุารเด็กนัน้ ก็ไม่มีวิธีปฏิบติัอย่างโนน้อยา่งนีอ้ะไรมากมาย จิต

รวมเขา้มากาํหนดลมหายใจเขา้ออกของพระองคเ์อง เพราะวา่

ทกุคนก็ตอ้งหายใจเขา้หายใจออกอยู่ตลอดเวลา จะไปขา้งไหน

ก็ตอ้งหายใจเขา้หายใจออก ไม่วา่จะเดินยืนนั่งนอน 

เพราะฉะนัน้ เม่ือนั่งสงบอยูเ่ฉยๆ ลมหายใจเขา้ออกก็ปรากฏ

เพราะวา่ไม่ไดไ้ปนกึอะไรท่ีอ่ืน ก็จบัลมหายใจเขา้ออกท่ีปรากฏ

นัน้กาํหนด จติกาํหนดก็ไดส้มาธิ 

และจิตของเด็กนัน้ยงัไมมี่นิวรณอ์ะไรมาก ยงัไม่มีกามฉนัท ์

พยาบาท ถีนมิทธะ อทุธจัจะกกุกจุจะ วิจกิิจฉาอะไรมาก หรอื

เกือบจะไม่มี และก็ไม่ไดมุ้่งหวงัอะไร ไม่ไดมุ้่งจะไปเป็นเทวดา

เป็นพรหม เป็นอะไรทัง้หมด ไม่มีตณัหาในกามในภพอะไรเขา้

มาเจือปน จงึเป็นสมาธิท่ีบรสิทุธ์ิ ก็เป็นอนัวา่เหมือนอย่างทรง

เรยีนสมาธิไดจ้ากแบบของเด็ก ซึง่เป็นจิตท่ีบรสิทุธ์ิไม่มีนิวรณ ์ก็
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ทรงจบัเอาแบบสมาธิท่ีบรสิทุธ์ินีม้าทรงปฏิบติัตอ่ โดยทาํจิตให้

สงบกาํหนดลมหายใจเขา้ออก ไม่มุ่งหวงัอะไร มุ่งใหจ้ิตสงบเขา้

มา จิตจงึสงบจากกาม จากอกศุลธรรมทัง้หลาย ไม่มีนิวรณ ์ก็

เริม่เป็นสมาธิท่ีบรสิทุธ์ิ 

และก็ทรงนอ้มจิตท่ีบรสิทุธ์ินีเ้พ่ือรู ้ท่านก็แสดงวา่ทรงไดพ้ระ

ญาณคือความหยั่งรูร้ะลกึชาติได ้ยอ้นหลงัไปชาติหนึ่ง สองชาติ 

สามชาติ ส่ีชาติ หา้ชาติเป็นตน้ไปมากมาย อนัเรยีกวา่ปพุเพนิวา

สานสุสติญาณ ญาณคือความหยั่งรูร้ะลกึนิวาส ซึง่ในท่ีนีแ้ปล

กนัวา่ขนัธเ์ป็นท่ีอาศยัอยู่ในกาลก่อนได ้คาํวา่นิวาสนีม้าใชเ้ป็น

ช่ือของบา้น เช่นใชใ้นภาษาไทยวา่สวางคนิวาส แปลวา่สาํหรบั

ในพระญาณนีมุ้่งถงึขนัธ ์รูปขนัธน์ามขนัธ ์

คือขนัธ ์๕ นี ้ไดช่ื้อวา่เป็นนิวาส คือเป็นท่ีอาศยัอยู่ หรอืเป็น

บา้นของสตัวท์ัง้หลาย สตัวก็์คือผูท่ี้ยงัมีความขอ้งอยู่ ยงัตอ้ง

แลน่ไปอยู่ตามอาํนาจของตณัหา คือความดิน้รนทะยานอยาก

ของจิตใจ ช่ือวา่สตัว ์และก็เป็นโลกอยา่งหนึ่งเรยีกวา่ สตัวโลก ก็

หมายถงึสตัวคื์อผูท่ี้ยงัมีความขอ้งอยู่ดงักลา่ว ไมว่า่จะเป็น
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มนษุย ์เทวดา มาร พรหม ไม่วา่จะเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เป็นสตัว์

นรก เป็นเปรต อสรุกาย เม่ือยงัมีความขอ้งอยู่ หรอืกิเลสเป็น

เครื่องขอ้งอยู่ ก็เรยีกวา่เป็นสตัวท์ัง้นัน้ คือสตัวโลก ตัง้อยู่ภายใน

จิตนีเ้อง ก็มีนิวาสคือมีบา้นเป็นท่ีอาศยัอยูใ่นชาตินัน้ๆ ก็คือขนัธ ์

รูปขนัธน์ามขนัธนี์แ้หละ ก็ทรงระลกึถึงพระองคเ์องซึง่อาศยัอยู่

ในนิวาส คือบา้นอนัไดแ้ก่ขนัธเ์ป็นท่ีอาศยัอยู่ดงักลา่ว ยอ้นหลงั

ไปได ้ตลอดจนถึงรายละเอียดตา่งๆ เชน่ช่ือโคตรคือสกลุ สขุ

ทกุขอ์ะไรตา่งๆ ในชาตินัน้ๆ 

อนัความระลกึชาติหนหลงัไดด้ั่งนีเ้รยีกวา่ปุพเพนิวาสานุส

สตญิาณ ญาณท่ีเป็นอนสุสติ คือระลกึยอ้นหลงัไดถ้ึงขนัธเ์ป็นท่ี

อาศยัอยู่ในปางก่อน คราวนีก็้ตอ้งพิจารณาวา่จิตนีเ้องเก็บเรื่อง

ท่ีผ่านๆ ไป ซึง่ไดป้ระสบพบพานแลว้ไวไ้ดท้ัง้หมด ไม่มีบกพรอ่ง 

และเม่ือไดส้มาธิดีจนถึงฌานสมาบติัก็สามารถท่ีจะระลกึลงไป

ถึงจิตท่ีบรสิทุธ์ินัน้ อนัยงัเก็บเรื่องท่ีผ่านไวไ้ดท้ัง้หมด เรือ่งท่ีผ่าน

ไวไ้ดท้ัง้หมดจงึปรากฏขึน้มาเป็นความรู ้ซึง่เรยีกวา่ญาณ รูท่ี้

ระลกึยอ้นหลงัไปได ้
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อาการท่ีระลกึยอ้นหลงัไปไดนี้แ้หละเรยีกวา่เป็นตวัสติ คือ

อนสุสติท่ีใชใ้นท่ีนี ้ก็เป็นความหมายเช่นเดียวกบัสติคือความ

ระลกึไดท่ี้เป็นธรรมะท่ีเป็นกาํลงัของทกุๆ คน ท่ีทา่นอธิบายวา่

ระลกึถงึการงานท่ีทาํคาํท่ีพดูแลว้ไวแ้มน้านได ้ซึง่เป็นสติใน

ปัจจบุนัชาตินี ้เม่ือใครมีสติดีก็ระลกึไดถ้ึงการงานท่ีทาํคาํท่ีพดูไว้

เม่ือวานนีไ้ดดี้ เม่ือวานซนืนีไ้ดดี้ เม่ือเดือนท่ีแลว้ไดดี้ เม่ือปีท่ีแลว้

ไดดี้ ดั่งนีเ้ป็นตน้ยอ้นหลงัไปได ้แตว่า่เรื่องท่ีระลกึนัน้ก็มิใช่วา่จะ

เป็นเรื่องท่ีสรา้งขึน้มาใหม ่แตเ่ป็นเรื่องท่ีผ่านมาแลว้ ท่ียงัเก็บไว้

ในจิตสว่นท่ีบรสิทุธ์ิอย่างยิ่งนัน้เอง 

เพราะฉะนัน้เม่ือตัง้ใจทาํสมาธิใหดี้ ไดส้มาธิดีแลว้ก็สามารถ

ท่ีจะระลกึยอ้นหลงัไปได ้ตามสมควรแกก่าํลงัของสติ อนัเกิด

จากสมาธิท่ีด่ิงลง เป็นความรูข้ึน้มาทนัที ซึง่เป็นพระญาณขอ้นี ้

และตอ่จากนัน้ก็ทรงไดพ้ระญาณท่ีหยั่งรูว้า่สตัวท์ัง้หลาย ตอ้ง

เป็นไปตามกรรม ทาํกรรมชั่วก็ตอ้งไปเกิดในชาติท่ีชั่ว มีความ

ทกุขต์า่งๆ ทาํกรรมดีก็ใหไ้ปเกิดในชาติท่ีดีมีความสขุตา่งๆ 
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เป็นไปตามกรรม ก็เป็นอนัวา่ทรงไดพ้ระญาณคือความหยั่งรู ้

สงูขึน้ไปอีก 

อนัเรยีกวา่ จุตูปปาตญาณ ความหยั่งรูถ้ึงจติุคือความ

เคล่ือน อปุบติั คือความเขา้ถึงในชาติภพนัน้ๆ ของสตัวท์ัง้หลาย 

ของพระองคเ์องดว้ย และของผูอ่ื้นอีกดว้ย เพราะฉะนัน้ก็

เป็นอนัวา่ไดต้รสัรูเ้รื่องกรรม ตัง้แตก่่อนท่ีจะตรสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้ อนันบัวา่เป็นพระญาณท่ี ๒ 

อาสวกัขยญาณ 

และตอ่จากนัน้ก็ทรงจบัไดถ้งึตน้เหต ุก็คืออาสวะกิเลส กิเลส

ท่ีดองจิตสนัดาน ตรสัรูเ้ขา้ไปถึงอาสวะกิเลส กิเลสท่ีดองจิต

สนัดาน อนัทาํใหไ้ดท้รงพบ อรยิสจัจท์ัง้ ๔ คือทกุข ์เหตเุกิดทกุข ์

ความดบัทกุข ์ทางปฏิบติัใหถ้ึงความดบัทกุข ์อาสวะกิเลสท่ีดอง

จิตสนัดาน เหตเุกิดอาสวะ ความดบัอาสวะ ทางปฏิบติัใหถ้ึง

ความดบัอาสวะ ซึง่พระญาณท่ี ๓ นี ้เรยีกวา่ อาสวกัขยญาณ 

ความรูเ้ป็นเหตสิุน้อาสวะ 
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และเม่ือทรงพบตน้เหตดุั่งนีแ้ลว้ วิชชาความรูแ้จ่มแจง้ตาม

เป็นจรงิก็บงัเกิดขึน้ อวิชชาคือความไม่รูก็้ดบัไปหมด อาสวะ

ทัง้หลายก็ดบัไปหมด เพราะฉะนัน้จงึทรงพบความดบัทกุข ์เม่ือ

ทรงไดพ้ระญาณท่ี ๓ นี ้จงึไดท้รงเป็นพทุโธ คือเป็นผูต้รสัรูแ้ลว้ 

สตัตภาวะ ภาวะเป็นสตัวคื์อผูข้อ้งก็สิน้ไปหมดไป ปรากฏเป็น 

พทุธภาวะ ความเป็นพระพทุธเจา้ คือเป็นผูต้รสัรู ้ผูรู้ ้ผูพ้น้ 

พระพทุธเจา้ พระพทุธะ พระผูต้รสัรูน้ัน้ กลา่วสัน้ก็คือรูพ้น้ไม่ใช่รู ้

ติดรูย้ดึ รูส่ิ้งใดยดึส่ิงนัน้ติดส่ิงนัน้ นั่นคือ สตัตะ ผูข้อ้ง แตว่า่รูส่ิ้ง

ใดพน้ส่ิงนัน้วางส่ิงนัน้ก็เป็นพทุธะ คือเป็นผูรู้ ้เป็นพระพทุธะคือ

เป็นพระผูต้รสัรู ้

เพราะฉะนัน้ทัง้หมดนีก็้เน่ืองมาจากจิตนีเ้อง ทาํจิตตภาวนา 

ฝึกจิตใหเ้ป็นศีล ฝึกจิตใหเ้ป็นสมาธิ และฝึกจิตใหเ้ป็นปัญญา

ขึน้มา 

เม่ือเป็นดั่งนีศี้ลก็ตัง้ขึน้ท่ีจิต และเป็นจิต จติก็เป็นศีล สมาธิ

ก็ตัง้ขึน้ท่ีจิต เป็นจิต จิตก็เป็นสมาธิ ปัญญาก็ตัง้ขึน้ท่ีจิต จิตก็

เป็นปัญญา เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา 
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เพราะฉะนัน้ จิตท่ีเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี ้จงึเป็น

วิมตุติจิต จิตท่ีพน้แลว้ ทัง้หมดนีก็้ตอ้งเกิดจากความท่ีเริม่ปฏิบติั

มาโดยลาํดบั อนัเป็นจิตตภาวนาตัง้แตใ่นเบือ้งตน้ 

ตอ่ไปนีก็้ขอใหต้ัง้ใจฟังสวดและตัง้ใจทาํความสงบสืบตอ่ไป 

(ถอดเสียงธรรมโดย คณุ อณิศร โพธิทองคาํ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/QNYivC9EDds  

 

https://youtu.be/QNYivC9EDds

