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เจโตวมุิตต ิ
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 

เทศน์บนศาลา วนัที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

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

 

ฟังเทศน์ในภาคปฏิบติันะ ในภาคปฏิบติั เราจะปฏิบติับชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้บอกกบัพระอานนทไ์วว้่า “อยา่บูชาเราดว้ยอามิสเลย ใหบ้ชูา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยการปฏิบติัเถิด” แลว้เราจะบชูาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ในหวัใจของเรา 

“พุทธะ” พุทธะคือใจของเรานะ ถา้พทุธะเป็นใจของเรา เราจะบชูาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีน่ี ถา้เราจะบชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีน่ี เห็นไหม พุทธะของใคร 
ความรู้สึกของใคร เราเกิดมาดว้ยสายบุญสายกรรม เราเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่กนั อุปัชฌายค์รูบา
อาจารย ์เวลาเกิด อุปัชฌายน้ี์ก็เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกนั 

“การเกิดในโลก” กบั “การเกิดในธรรม” เห็นไหม โลกเขายงัมีอยูเ่ลยวา่ ถา้เป็นการเกิดใน
โลก เราเกิดมาเป็นครอบครัว ความอยูร่่วมกนั ถา้มีบุญกุศล เราเกิดมาแลว้จะร่มเยน็เป็นสุขใน
ครอบครัวของเรา จะว่านอนสอนง่าย พ่อแม่ปู่ ยา่ตายายมีความร่มเยน็เป็นสุข มีความอบอุ่นใน
ครอบครัว น่ีคือความร่มเยน็เป็นสุขในทางโลก 

ถา้เราไดญ้ตัติจตุตถกรรม บวชมาเป็นสงฆ ์ บวชมาน้ีมนัก็เป็นสมมุติสงฆ ์ บวชมาโดย
สมบรูณ์ ก็เหมือนกบัเป็นครอบครัวของศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็นครอบครัวของสงฆ ์สังฆะ ใน
การเป็นอยูข่องสงฆ ์ สงฆ ์ ถา้มีความมัน่ใจของเรา เราเป็นพระโดยสมบรูณ์ เราจะประพฤติปฏิบติั
ไง ถา้ในการประพฤติปฏิบติันะ เพราะเราจะปฏิบติับชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ก็คือ
ปฏิบติับชูาเรา 

เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์ ขณะท่ีปรารถนาเป็น
พระโพธิสัตว ์ เห็นไหม ส่ิงท่ีสร้างบุญกุศลมา สร้างบารมีมา ปรารถนามาเป็นองคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้ สร้างมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เกิดตายๆ อยูอ่ยา่งนั้น น่ีสร้างคุณ
งามความดีมา 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือเราจะบูชาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ บชูาในหวัใจของเรา การ
เกิดการดบัในหวัใจ ความสุขความทุกขใ์นหวัใจน้ีมนัก็เกิดดบัอยูต่ลอดเวลา เพราะมนัอยูใ่นวฏัฏะ 
วฏัฏะทางโลก วฏัฏะโดยธรรมชาติของเรา วฏัฏะมนัเวียนไปตามโลก วฏัฏะอยา่งน้ีมนัเผาลนเรา
ตลอดเวลา ส่ิงท่ีเผาลนแลว้เราก็แกไ้ขไม่ได ้ ถา้เราปฏิบติับูชาท่ีน่ี เราจะมีความสงบร่มเยน็ของเรา
ท่ีน่ี ถา้มีความสงบร่มเยน็ของเราในหวัใจนะ 

ถา้เราท าความสงบของใจ ถา้เราก าหนดพุทโธๆ ข้ึนมา น่ีความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบเขา้
มา น่ีอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของจิต จิตท่ีสร้างบุญญาธิการมา เห็นไหม ดูสิ ดูเวลาปรารถนาเป็นพระ
โพธิสัตวถ์า้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว ์สร้างบุญกุศลมาขนาดไหน น่ีมนัมีบารมี 

ใจก็เหมือนกนั ใจท่ีเราสร้างบุญญาธิการมา ใครท าความสงบของใจเขา้มา ถา้ดูทางโลกเขา 
ดูท่ีเขาใชเ้ป็นอาชีพของเขา เขาทายทกัต่างๆ ได ้เพราะอะไร เพราะเขามีพรหมศาสตร์ เขาใชพ้รหม
ศาสตร์ เขาใชว้ิชาความรู้ของเขา เขาทายทกัของเขา แลว้โลกก็เช่ือกนันะ ไปหาสภาวะแบบนั้น เรา
จะดูเร่ืองอนาคตขา้งหนา้ว่าเราจะมีเหตุการณ์อยา่งไร เราจะไดแ้กไ้ขของเราได ้ น่ีเราไปเช่ือเขา แต่
เราไม่เคยเช่ือตวัเราเองเลย 

ตวัเราเองก็ท  าได ้ส่ิงน้ีเราท าไดน้ะ ถา้เราท าความสงบของใจเขา้มา มนัก็จะรู้ส่ิงต่างๆ ข้ึนมา
อยา่งน้ี ถา้จิตมนัเคยสร้างบุญญาธิการมา มนัจะเห็นไดล้ะเอียดกว่า แต่ถา้คนไม่ไดส้ร้างบุญญาธิ
การมาหรือไม่สนใจในทางน้ี มนัจะเห็นเร่ืองไดห้ยาบกว่า 

ส่ิงท่ีเราไปเห็นต่างๆ เราไปรู้ส่ิงต่างๆ อยา่งนั้น มนัไปรู้เร่ืองภายนอก การรู้เร่ืองอยา่งนั้นมนั
ไม่ไดบ้ชูาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เลย มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ ส่ิงท่ีเป็นโลกๆ เขายงัท ากนั
ไดใ้นสภาวะแบบนั้นนะ 

พระผูท่ี้ปฏิบติัเหมือนกนั ถา้ปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ปรารถนาเป็น
พุทธภมิูก็จะมีความรู้อยา่งน้ีความรู้ของเขา เขาจะรู้ส่ิงต่างๆ เขาจะมีฤทธ์ิมีเดชของเขา ฤทธ์ิเดชทาย
ทกัได ้ คนท่ีเช่ือมัน่ในสภาวะแบบนั้นก็ไปหาอยา่งนั้นมาเป็นท่ีพึ่ง น่ีมนัส่งออก จิตท่ีส่งออก เห็น
ไหม 
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ความสงบของใจ เราตอ้งท าของเราเอง เวลาเราก าหนดพุทโธๆ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ถา้มนั
เห็นส่ิงใด ความเห็นส่ิงนั้น เราเป็นคนไปเห็น ถา้เราเป็นคนไปเห็นนะ มนัไม่ไดเ้ขา้มาท่ีความสงบ
ของใจ เราเป็นคนไปเห็น เห็นไหม ดูสิ เราเป็นคนตาดี เรามองเห็นส่ิงต่างๆ เราตอ้งเห็นหมดใช่
ไหม เราเห็นส่ิงต่างๆ น่ีเราเป็นคนไปเห็น จิตมนัก็ส่งออก พอจิตมนัส่งออก มนัไม่เป็นเอกคัคตา
รมณ์ จิตมนัไม่ตั้งมัน่ 

เราก าหนดพุทโธๆ เจโตวมุิตติ จติมนัต้องสงบเข้ามาก่อน ถา้จิตมนัไม่สงบเขา้มานะ มนั
เห็น ถึงสงบเขา้มา เร่ิมตน้มนัก็จะเห็นของมนั เห็นในความเห็นของจิต มนัจะเห็นออกไปเป็นนิมิต 
ถา้เราไปเห็นสวรรค ์เห็นนรก เห็นส่ิงต่างๆ น่ีเราไปเห็นนะ ส่ิงท่ีเราไปเห็น น่ีมนัส่งออก ผูท่ี้ส่งออก 
เวลาประพฤติปฏิบติัไป มนัส่งออกไปอยา่งนั้น ถา้ไม่เห็น ก็คิดว่าเราไม่ไดภ้าวนา ถา้เห็นน่ีมนัคิด
ว่าเป็นคุณงามความดีนะ น่ีกิเลสมนัออกหนา้ ถา้กิเลสมนัออกหนา้ พอไปเห็นส่ิงใด มนัเสริมไง มนั
เสริมความเห็นของเรา 

ถา้จิตเราสงบ มนัก็มีความต่ืนเตน้อยา่งหน่ึง จิตถา้มนัสงบแลว้มนัไปเห็นส่ิงต่างๆ มนัก็มี
ความรู้สึกอีกอยา่งหน่ึง ความรู้สึกอยา่งน้ีมนัท าใหเ้ราออกนอกลู่นอกทาง ถา้มีครูบาอาจารย ์
จะตอ้งยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาใหม้นัเป็นตวัของมนัเอง ถา้จิตเป็นตวัของมนัเอง เห็นไหม 
ดูสิ เวลาก าหนดว่าวา่งๆ กนั ท่ีเขาภาวนากนั “รู้ว่าวา่ง รู้ว่าวา่ง”...เขารู้ว่าว่าง แต่ตวัเขาเองไม่ไดว้่าง 

พอจิตมนัเร่ิมเขา้ไป เปล่ียนจากจิตปกติธรรมดา มนัก็จะมีความออกรู้ต่างๆ ส่ิงท่ีออกรู้ต่างๆ 
มนัก็เหมือนกนั มนัไปติดสภาวะแบบนั้น เราจะเห็นอะไรก็แลว้แต่ เราจะรู้อะไรก็แลว้แต่ส่ิงนั้นให้
รู้แลว้ผา่น รู้แลว้ผา่นนะ เห็นไหม มนัจะไม่รู้ก็ไม่ได ้ เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีมนัรู้มนัเห็น จิตรู้ส่ิงท่ีให้
มนัรู้ รู้ส่ิงต่างๆ มนัก็ปล่อยวางไวอ้ยา่งนั้น ถา้มนัปล่อยวางไว ้ ตั้งสติไว ้ ตั้งสติไว ้ แต่มนัจะตั้งสติ
ไม่ไดเ้พราะอะไร เพราะกิเลสไง 

เพราะถา้เรามีกิเลส เราไม่ทนักบัความรู้สึกของเรา มนัเห็นส่ิงใด มนัก็ว่าส่ิงนั้นนะ ยิง่เรา
ศึกษาธรรม ยิง่เราฟังเทศนาว่าการของครูบาอาจารย ์พอเห็นส่ิงต่างๆ มนัก็ว่าส่ิงนั้นเป็นความวิเศษ
วิโสไง ส่ิงนั้นเป็นธรรม...ไม่ใช่หรอก ถา้เราเห็นนิมิต เราเห็นส่ิงต่างๆ เราเห็นวิญญาณ เราเห็นนะ 
ดูสิ เรามองไป เรามีเพื่อนฝงูไหม เรามีหมู่คณะไหม เรามองไปก็เห็นเขา เราเห็นทั้งนั้นน่ะ เพราะตา
เราเห็น 
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น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราไปเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นความละเอียด มนัมี ของอยา่งน้ีมนัมีอยูแ่ลว้ใน
วฏัฏะ เห็นไหม รูปท่ีหยาบๆ เราก็เห็นดว้ยความหยาบๆ รูปท่ีละเอียด ดูอยา่งเช้ือโรค เขาตอ้งใช้
กลอ้งจุลทรรศน์ส่อง มนัถึงจะเห็นเช้ือโรค เห็นส่ิงต่างๆ น่ีก็เหมือนกนั จิตน้ี รูปท่ีหยาบก็มี รูปท่ี
ละเอียดก็มี ของเขามีอยูแ่ลว้ เราจะเห็นหรือไม่เห็น มนัก็มีอยูแ่ลว้ ถา้เราเห็นนะ เห็นแลว้เราได้
ประโยชน์อะไรข้ึนมา เพราะอะไร เพราะมนัไม่ใช่อริยสัจไง 

แต่ถา้จิตมนัสงบเขา้มานะ มนัตอ้งมีความสงบเขา้มาก่อน จิตตอ้งตั้งมัน่ข้ึนมาก่อน ดูสิ ถา้
ก าหนดอานาปานสติ ก าหนดลมหายใจ ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก เรามีสติรับรู้ลมหายใจของเรา
ตลอดเวลา จิตมนัสงบเขา้มานะ อาศยัลมหายใจน้ีเป็นเคร่ืองอยู่ จิตถา้ไม่มีลมหายใจเป็นเคร่ืองอยู่ 
ส่ิงน้ีมนัก็เป็นความรู้ปกติ เป็นความรู้ของปุถุชน 

ปุถุชน กลัยาณปุถุชน ปุถุชนมนัควบคุมส่ิงน้ีไม่ได ้ยิง่ถา้ไปรู้ไปเห็นส่ิงต่างๆ เขา้ไป มนัก็ยิง่
ส าคญัมัน่หมาย ความส าคญัมัน่หมายน้ีก็เหมือนเราเป็นเดก็ใจแตก เดก็ท่ีมนัติดในรูป รส กล่ิน 
เสียง มนัติดแสง สี เสียง ดูสิ พ่อแม่มีความทุกขม์ากนะ ถา้ลกูของเราเสียไปกบัรูป รส กล่ิน เสียง
จากภายนอก เขาจะไม่ใชชี้วิตเป็นปกติธรรมดาของเขา เขาจะไม่มีการศึกษาของเขา เขาจะไม่
รับผดิชอบหนา้ท่ีของเขา เขาจะไม่ท าส่ิงใดๆ ของเขา แต่ถา้เขาไม่ลุ่มหลงในสภาวะแบบนั้น เขาจะ
รับผดิชอบหนา้ท่ีของเขา เขาจะท าประโยชน์ในหนา้ท่ีการงานของเขา 

น่ีก็เหมือนกนั จิตมนัควรจะมีหนา้ท่ีการงาน ถา้ไม่มีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 
คนเราเวลาประพฤติปฏิบติัข้ึนไป มนัไม่รู้จกัความเป็นจริงอะไรหรอก เพราะอะไร เพราะมนัมี
อวิชชา เพราะตวัเองยงัไม่รู้ ถา้เรายงัไม่รู้เร่ืองตวัเราเอง แลว้เราจะรู้เร่ืองอริยสัจไดอ้ยา่งไร 

ดูสิ กาฬเทวิล สมยัพุทธกาล เขาก็มีฤทธ์ิมีเดชนะ เขาระลึกอดีตชาติได ้ ๔๐ ชาติ ระลึก
อนาคตได ้๔๐ ชาติ แลว้เขาไปอยูบ่นพรหมดว้ย เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เกิด เทวดาน่ี
ดีอกดีใจตั้งแต่เกิดนะ สะเทือนเล่ือนลัน่ข้ึนไปถึงบนพรหม กาฬเทวิลลงมาจากพรหมเลยล่ะ มา
ขอดูไง เพราะเป็นเพื่อนกบัพระเจา้สุทโธทนะ ก็มาขอด ู

เพราะว่าเขาเป็นพราหมณ์ เร่ืองพุทธลกัษณะน้ีเขาท่องจ าได ้เขารู้ไดห้มดเลย แลว้เขามาเห็น
ของจริงไง พอเขาเห็นของจริงเขา้ เขาดีอกดีใจนะ น่ีคนมีฤทธ์ิมีเดชขนาดนั้น แต่ฤทธ์ิเดชอยา่งน้ีมนั
เป็นโลกียะ มนัเป็นฌานโลกีย ์มนัไม่เป็นประโยชน์กบัส่ิงใดๆ เลย 
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แต่ถา้เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาแลว้ พุทธกิจ ๕ เวลาเลง็ญาณ
ข้ึนไป เลง็ญาณเพื่ออะไร? เพื่อร้ือสัตวข์นสัตว ์ ถา้เลง็ญาณเพื่อร้ือสัตวข์นสัตว ์ ความเป็นไปของ
วิทยาศาสตร์น่ีไม่ไดค้ร่ึงเลย ไม่ไดเ้ศษเส้ียวของความรู้จริงของผูท่ี้ส้ินกิเลสท่ีเป็นเจโตวิมุตติ 

เจโตวิมุตติน่ีนะ เวลามนัพน้จากกิเลสไปแลว้ จิตน้ีมนัไม่มีกิเลส กลอ้งถ่ายรูปหรือกลอ้ง
ต่างๆ ท่ีเขาถ่ายกนั ถา้มีส่ิงท่ีเป็นวตัถุขวางอยู ่ มนัจะผา่นไม่ได ้มนัท าไดแ้ค่นั้น แต่ถา้จิตน่ีมนัผา่น
ทะลุทะลวงไดท้ั้งหมดนะ เพราะอะไร เพราะจิตมนัคน้ควา้ไง มนัจะร้ือสัตวข์นสัตว ์

เวลากษตัริยห์รือแพศยห์รือพราหมณ์ต่างๆ สมยัพุทธกาล เขาอยูใ่นบา้นในเรือนของเขานะ 
ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ถึงผา่นทะลุทะลวงเขา้ไปเห็นในบา้นของเขา เห็นไหม ถา้
เป็นกลอ้ง ถา้เป็นวิทยาศาสตร์ ถา้มนัมีอะไรบงัอยู ่มนัก็เห็นไม่ได ้ เพราะมนัเป็นเร่ืองความตกของ
แสง เป็นเร่ืองของกลอ้งท่ีมนัจะจบัภาพได ้แต่จิตน้ีมนัมหศัจรรยม์ากกว่านั้นนกั 

ถา้เป็นอภิญญานะ พระอรหันตท่ี์ส้ินกิเลสแลว้ ถา้มีอภิญญา ๖ หูทิพย ์ตาทิพย ์ถา้จิตสงบเขา้
มา แลว้เสียงตกท่ีไหน แสงตกถึงท่ีไหนน่ีรับรู้ไดห้มด รับรู้เสียงนั้น รับรู้ส่ิงต่างๆ ได ้ ถ้าท ากเิลส
หมดไปจากใจ มนักเ็ป็นความจริง มนัเกดิจากญาณหยัง่รู้ของท่าน เป็นญาณความจริง รู้ตามความ
เป็นจริงนะ 

แต่ถา้มนัมีกิเลสในหวัใจ เรารู้จริง มนัก็เป็นญาณ ญาณรู้ดว้ยกิเลสไง ถา้ญาณรู้ดว้ยกิเลส ส่ิง
น้ีมนัรักษาไวไ้ม่ได ้ ถา้รักษาไวไ้ม่ได ้ มนัเป็นฌานโลกีย ์ ฌานโลกียจ์ะเห็นสภาวะแบบนั้น มนัถึง
จะตอ้งปล่อยวางส่ิงนั้นเขา้มาท าความสงบใจ ก าหนดพุทโธเขา้มาหรือก าหนดอานาปานสติเขา้มา
ก็ได ้ ตอ้งท าใหจิ้ตมนัสงบเขา้มา ใหจิ้ตมนัมีก าลงัของมนั ถา้จิตมนัมีก าลงัของมนั ส่ิงน้ีมนัจะเป็น
ประโยชน์กบัเรา 

ก าหนดพุทโธๆๆ การจะท าความสงบน้ีก็ท  าไดย้าก เพราะอะไร เพราะมนัมีแรงของส่ิงเร้า
ในใจ ส่ิงเร้าในใจเราน้ีมนัเป็นกิเลสใช่ไหม แลว้พอกิเลสมนัต่อตา้น ดูสิ การท าหนา้ท่ีการงาน ทุก
คนนะ เราจะประพฤติปฏิบติั ถา้เราไม่มีศรัทธา เราไม่มีความเช่ือของเรา การประพฤติปฏิบติัของ
เรามนัสักแต่วา่ แต่ถา้เรามีศรัทธา เรามีความเช่ือของเรา น่ีศรัทธาความเช่ือ ถา้มีความเช่ือ ก าหนด
พุทโธๆ ส่ิงน้ีมนัมีโอกาสท่ีจะเป็นไปได ้มีโอกาสนะ 
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แลว้ถา้เรามีอ  านาจวาสนา มนัพุทโธๆๆ ไปบ่อยคร้ังเขา้ มีความตั้งมัน่ของใจ สติมนัตอ้ง
ตามไปพร้อมนะ ถา้เรามีสติอยู ่การก าหนดพุทโธน้ีมนัก็พร้อมกบัสติของเราไป ถา้สติเราเผลอ มนั
พุทโธสักแต่ว่า แลว้มนัไม่เขา้มาถึงตวัของใจ ถา้มนัเขา้มาถึงตวัของใจ น่ีก าลงัมนัเกิดท่ีน่ี ใจมนัเกิด
ท่ีน่ี เจโตวมุิตตินีต้้องมสีมาธิเป็นตัวน า สมาธิต้องเป็นฐาน ถา้สมาธิเป็นฐานนะ แลว้ถา้เกิดปัญญา 
ปัญญามนัเกิดอยา่งไร 

ถา้ค าวา่ปัญญาๆ ปัญญาน่ีเราไปใชก้นัก่อน เห็นไหม เราศึกษาธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้มาเป็นภาคปริยติั แลว้เวลาจิตมนัสงบเขา้มา มนัคาดหมายของมนัไป แลว้ถา้มนั
เห็นจริง เกิดดว้ยญาณตามความเป็นจริง ความเห็นจริงนั้นก็เป็นอนิจจงั แต่ถา้มนัเห็นความไม่จริง 
เห็นไหม เพราะกิเลสมนัพาเห็น ส่ิงท่ีเห็นนั้นไม่จริง แต่มนัเห็นจริงๆ น่ะ 

ดูสิ คนทางโลกท่ีเขาไม่สมบรูณ์ทางสติของเขา เขาจะจินตนาการไดห้มดเลย เวลาเขาจะคุย
กบัเทวดา อินทร์ พรหม เขาพดูของเขาทั้งวนัเลย เขาบ่นของเขาอยูค่นเดียว แลว้เขาว่าเขาคุยกบัใคร
ก็ไม่รู้ เสียงมนัแว่วมาจากหู เขากพ็ดูของเขาไป ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นคือจิตมนัผดิปกติ 

แต่ถา้จิตเราเป็นปกติ แต่มนัก็มีกิเลสในหวัใจ เพราะอะไร เพราะเราศึกษาธรรมมา เราฟังมา 
ในการประพฤติปฏิบติัเขาจะใหไ้ดก้นัอยา่งนั้น เราก็คาดหมายของเราไป ส่ิงนั้นไม่เป็นประโยชน์
กบัเราเลย ส่ิงน้ีท  าใหเ้ราเขา้ถึงความสงบของใจไม่ได ้ถา้ท าความสงบของใจไม่ได ้เห็นไหม 

ศีล สมาธิ ปัญญา ถา้มนัมีสมาธิข้ึนมา มีก าลงัข้ึนมา ถา้มีก าลงัข้ึนมาดว้ยก าลงัของสมาธิ 
ดว้ยก าลงัของใจ ท างานอยา่งไรมนัถึงจะประสบผลส าเร็จ ถา้ก าลงัของใจมนัมีแลว้มนัส่งออก มนั
ไม่ทวนกระแส มนัไม่ใช่อริยสัจ ถา้เป็นอริยสัจ มนัจะทวนกระแสกลบั ถา้ทวนกระแสกลบัข้ึนมา 
ส่ิงใดท่ีจะท าใหจิ้ตน้ีทวนกระแสกลบัเขา้มาได ้

ส่ิงทีท่วนกระแสกลบัเข้ามาได้เพราะสติสัมปชัญญะ ถ้ามสีตินะ พทุโธๆ เวลามนัฟุ้งซ่านไป 
พุทโธทีหน่ึง มนัจะคิดไปเร่ืองต่างๆ ถา้มีสติ พุทโธจะแจ่มชดั ชดัเจนมาก พุทโธไปบ่อยคร้ังเขา้ มนั
สะสมเขา้ไป พลงังานน้ีสะสมเขา้มา สะสมเขา้มาพร้อมกบัสติไป ถา้พร้อมกบัสติไป คนสติอ่อน 
สติแก่...สติอ่อน สติแก่ เกิดมาจากไหน? เกิดมาจากการฝึกฝน 

ถา้เรามีการฝึกฝน พุทโธๆ แลว้ ดูสิ เวลาเราพยายามตั้งใจของเรา พอพุทโธสักพกัหน่ึงมนัก็
หายไป แลว้ผลตอบกลบัมาคืออะไร? คือความอ่อนลา้ คือความหงอยเหงาในหวัใจ แต่ถา้เรามี
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ความแช่มช่ืน เรามีความร่ืนเริง เรามีความอาจหาญ ถา้จิตมนัคึก มนัมีก าลงัของมนั แลว้ตั้งสติของ
เราไวช้ดัเจนมาก พุทโธๆๆ ไป เห็นไหม มนัชดัเจน มนัไม่ออกขา้งนอก เพราะอะไร เพราะสติมนั
เขม้ขน้ ถา้สติมนัเขม้ขน้ สติมนัเกิดมาจากไหน? สติมนัเกดิจากจติ ไม่ใช่จติ 

ถา้มนัเป็นจิต จิตอยูก่บัเราตั้งแต่เราเกิดมา จนเราตายน่ีจิตถึงออกจากร่าง ขณะท่ีเราเกิดมา
ตั้งแต่เป็นทารก โตข้ึนมาจนมีความศรัทธาออกบวชเป็นพระ ดูสิ สามเณรถือศีล ๑๐ เราก็ว่า
สามเณรน้ีมีศีลอ่อนกว่าเรา เรามีศีล ๒๒๗ ไง แลว้สติสมบรูณ์ แลว้เราไดรั้กษาของเราไหม ความ
ปกติของใจน่ันล่ะคือตัวศีล 

ศีล ๒๒๗ นัน่คือส่ิงท่ีผดิพลาด เป็นขอ้หา้มต่างๆ ศีล ๒๑,๐๐๐ ก็เป็นขอ้หา้ม ส่ิงท่ีเป็นขอ้
หา้ม ถา้เราไม่ไดท้  าผดิ เราตอ้งไปตกใจกบัส่ิงใด ถา้มีความปกติของใจ ศีลมนัอยูท่ี่น่ี ศีลมนัอยูท่ี่
หวัใจ อธิศีล ศีลคือความปกติของใจ 

ถา้การผดิพลาด ในเร่ืองของสภาวกรรม ถา้ไม่มีเจตนามนัไม่ผดิศีลหรอก แต่ถา้เราลงัเล
สงสัย ท าอะไรก็ผดิพลาดไปหมดเลย จะท าอะไรก็มีความผดิพลาด มีความกลวัไปหมด เห็นไหม 
เรากงัวลไปหมดเลย พอเรากงัวลไปหมด มนัก็กระทบเขา้มาถึงความรู้สึกของเรา จิตใจมนัก็
อ่อนแอ แลว้สติจะเกิดข้ึนมา เกิดข้ึนมาจากส่ิงท่ีเรรวน แลว้ส่ิงท่ีเรรวนน้ีมนัจะเป็นประโยชน์อะไร
กบัเรา 

สติจะเกดิขึน้มาจากผู้ทีม่ัน่คง ส่ิงทีม่ั่นคงมันกชั็ดเจนขึน้มา เห็นไหม ถา้ชดัเจนข้ึนมา เรา
ก าหนดพุทโธๆๆ ไป มนัจะก าหนดพุทโธ แลว้มนัจะเป็นตามความเป็นจริง เพราะมนัมีค าบริกรรม 
เราตอ้งใชค้  าบริกรรมพุทโธๆๆ เพราะจิตมนัส่งออก มนัสงบแค่ขณิกะ 

มนัไม่สงบ มนัก็จินตนาการได ้ ไม่สงบนะ มนัก็เห็นภาพต่างๆ ได ้ ความเห็นส่ิงนั้น เห็น
ไหม หลบัตาแลว้ภาพมนัยงัมาไดอ้ยา่งไร น่ีเราหลบัตาแลว้ ภาพจากภายใน ภาพมนัเกิดจากใจ ภาพ
มนัเกิดจากอวิชชา ภาพมนัเกิดจากภายใน ส่ิงน้ีวางไวก่้อน ถา้เป็นสมบติัของเรา มนัอยูท่ี่อ  านาจ
วาสนาของจิตแต่ละดวงนะ ถา้จิตแต่ละดวงไดส้ร้างบุญญาธิการมา จิตคึกคะนอง เวลาจิตมนัจะ
สงบลงไป ดูสิ ขณะท่ีมนัสงบ ใหดึ้งกลบัเขา้มา มนัลงถึงบาดาลยงัไดเ้ลย ถา้เวลาสงบข้ึนมา มนัจะ
หลุดข้ึนไปเดินจงกรมบนอากาศ เห็นจิตเราน้ีข้ึนไปนัง่สมาธิอยูบ่นกอ้นเมฆ 
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ถา้จิตมนัมีฤทธ์ิมีเดชของมนั จิตมนัคึกคะนองของมนั จิตท่ีมนัไดส้ร้างบุญญาธิการมาใน
สภาวะแบบนั้น เราก็ตั้งสติไว ้ ไปอยูบ่นกอ้นเมฆ เราก็ไปอยูก่บัจิตบนกอ้นเมฆนั้น แลว้ค่อยๆ ดึง
กลบัมา ค่อยๆ ดึงกลบัมา ดึงกลบัมาอยูท่ี่เราโดยท่ีไม่ตอ้งต่ืนตกใจ ถา้มนักลบัมา มนัจะไปไหน เรา
ฝึกมนั เรารักษาไว ้มนัตอ้งรักษาไวจ้นกว่ามนัจะมาตั้งมัน่อยูท่ี่กลางหวัอก ตั้งมัน่อยูท่ี่จิตของเรา จิต
น้ีตั้งมัน่ น่ีคืออาการของมนั อาการท่ีแสดงออก เห็นไหม จิตเวลามนัจะสงบข้ึนมา มนัมีการแสดง
อาการต่างๆ ของเขา โดยธรรมชาติของจิตนะ 

แต่ถา้มนัเป็นความเห็นของอวิชชา อวิชชามนัมีเป้าหมาย เวลาจิตลงเขา้ไป ลงไปท่ีไหน? 
ลงไปนรกอเวจี มนัเป็นความส าคญั มนัไม่เป็นความจริง ถา้มนัเป็นความจริง มนัตอ้งมีก าลงัของ
มนั ถา้จิตไม่มีก าลงั มนัจะลงไปนรกอเวจีไดอ้ยา่งไร ถา้ไม่มีก าลงั มนัจะหลุดข้ึนไปบนกอ้นเมฆ
บนทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งไร แต่ถา้เวลามนัเป็นความมัน่หมาย พอจิตมนัลงไป มนัไปถึงฝ่ังตะวนัตก ไป
ถึงประเทศนั้นประเทศน้ี มนัเป็นสมมุติทั้งนั้นน่ะ ส่ิงท่ีเป็นสมมุติมนัเกิดจากความส าคญัมัน่หมาย 
มนัไม่เป็นความจริง มนัก็เลยไม่มีก าลงัข้ึนมา แลว้มนัก็ไม่เป็นความจริงดว้ย 

แต่ถา้มนัเป็นความจริง ขณะท่ีก าหนดพุทโธๆ มนัจะลงลึก มนัจะลง อาการของใจนะ ถา้
มนัตกลงนรกอเวจีไป มนัวบูไปเลย แต่ถา้มนัเป็นอาการของใจท่ีมนัจะเขา้สมาธิ มนัไม่เป็นอยา่ง
นั้น มนัวืดขนาดไหน มนัจะลงขนาดไหน สติเราตามไปตลอด สติอยูก่บัเราน่ี ส่ิงท่ีมนัเป็นไปก็ให้
มนัเป็นไป มนัไม่ไปไหนหรอก มนัเกิดจากใจแลว้มนัก็จะเขา้มาท่ีใจน้ี 

ถา้อาการมนัจะพองขยายส่วนขนาดไหน นัน่เป็นอาการของใจ มนัจะเกิดวิตก วิจาร ปีติ สุข 
เอกคัคตารมณ์ ขณะท่ีเกิดปีติ เห็นไหม วิตก วิจาร อาการของสมาธิ อาการของจิตท่ีมนัจะเขา้ไป
เป็นก าลงัของจิต มนัจะมีอาการของมนั ไม่ใช่อยูเ่ฉยๆ แลว้จะเป็นสมาธิ มนัไม่ใช่ฝ่ามือน่ี พลิกจาก
หนา้มือเป็นหลงัมือ ถา้ฝ่ามือพลิกจากหนา้มือเป็นหลงัมือ มนัก็จบใช่ไหม แลว้มือก็คือมือ หนา้มือ
น้ีท างานได ้แลว้หลงัมือมนัท างานอะไรไดไ้หม 

จิตก็เหมือนกนั ในเม่ือมนัเป็นความรู้สึกของเรา มนัเป็นโลกียะ มนัเป็นสามญัส านึก มนั
เป็นความรู้สึกของจิตเรา ถา้เป็นสามญัส านึกของจิตเรา เราก็ตรึกในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราก็คิด เราก็จินตนาการกนั เห็นไหม เวลาจิตมนัสงบเขา้มา มนัจะเห็นอาการ
ต่างๆ อาการอยา่งไรก็แลว้แต่ ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองพื้นฐาน มนัเป็นเร่ืองของจิตท่ีมนัเป็นความ
มหศัจรรย ์
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จิตน้ีมนัมหศัจรรยอ์ยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งเป็นส่ิงใดมนัก็คาดหมาย มนัก็สร้างภาพของมนัข้ึนมาได ้
แต่เพราะเรามีสติ เรามีสัมปชญัญะ พอมีส่ิงท่ีเกิดมา เราถึงบอกว่าส่ิงน้ีไม่ควรคิดข้ึนมา ส่ิงน้ีไม่เป็น
ประโยชน์อะไรกบัเรา เราก็เลยเป็นจิตปกติ ถา้จิตคนท่ีผดิปกติ มนัปล่อยไปนะ มนัพดูคุยกบัเทวดา 
อินทร์ พรหมของเขาโดยความผดิปกติ 

แต่ถา้มนัเป็นจิตท่ีเขาไดส้ร้างบุญญาธิการมา เขามีอ  านาจวาสนาของเขา เขาเห็นของเขาได ้
ถา้มีสติสัมปชญัญะ เขาก็ไม่ต่ืนเตน้อะไรใช่ไหม ส่ิงท่ีไม่ต่ืนเตน้ แต่มนัไปยดึมัน่ ยดึว่าส่ิงน้ีเรารู้ ว่า
ส่ิงน้ีเป็นคุณธรรม ส่ิงท่ีว่าเป็นคุณธรรม มนัเป็นคุณธรรมท่ีไหน มนัไม่เขา้อริยสัจเลย มนัไม่เขา้ถึง
สัจจะความจริง 

ถา้มนัเขา้ถึงสัจจะความจริง เห็นไหม เจโตวมุิตติ อาศัยพืน้ฐานของจติเป็นก าลงั ถา้อาศยั
จิตเป็นก าลงั ก าหนดสมาธิเขา้มา ปล่อยจิตเขา้มา มนัจะมีการรับรู้ มีการออกรู้ต่างๆ เราตอ้งมีครูบา
อาจารยค์อยช้ีน า ถา้ไม่มีครูบาอาจารยค์อยช้ีน า เราตอ้งตรวจสอบ ตรวจสอบว่าส่ิงน้ีมนัออกไป
แลว้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา ส่ิงท่ีเราไปรู้ไปเห็น มนัเป็นประโยชน์กบัเราไหม ส่ิงท่ีไปรู้ไปเห็นน้ีมนัเป็น
อะไร? มนัเป็นอนิจจงัทั้งนั้นน่ะ เห็นไหม ทั้งท่ีรู้จริงมนัก็เป็นอนิจจงั 

สรรพส่ิงในโลกน้ี สัตวโ์ลกทุกตวัเกิดมาแลว้ตอ้งตายหมด สัตวโ์ลกท่ีเกิดมาน้ีมีความตาย
เป็นท่ีสุด มนัตอ้งเป็นไปตามการเกิดและการตาย ส่ิงน้ีไม่มีประโยชน์กบัส่ิงใดๆ เลย ถา้มนัไม่เป็น
ประโยชน์กบัส่ิงใด แลว้เราไปติดส่ิงนั้น มนัจะเสียเวลาของเรา 

เราประพฤติปฏิบติัเพื่อใคร เราประพฤติปฏิบติัเพื่อบชูากิเลสหรือ ถา้เราประพฤติปฏิบติั
เพื่อบชูากิเลส เราจะไม่ไดส่ิ้งใดๆ เลย เราจะไดค้วามรู้แค่ท่ีกิเลสมนัหลอกใหเ้รารู้แค่น้ี รู้ว่าส่ิงน้ีเรา
รู้เราเห็นอยา่งนั้น ส่ิงน้ีเป็นสภาวธรรม...สภาวธรรมมนัเป็นอธรรมต่างหาก มนัเป็นอธรรมนะ มนั
เป็นอกุศลธรรมเพราะอะไร เพราะมนัหลอกไง 

ถา้ความรู้มนัหลอกเราแลว้ จิตมนัถึงไม่ลงตั้งมัน่ ถา้จิตไม่ลงตั้งมัน่ จิตมนัไม่มีก าลงั เห็น
ไหม ถา้ส่ิงใดจะเกิดข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัเป็นเคร่ืองตรวจสอบว่ามนัเป็นความจริงไหม มนัไม่เป็นความ
จริงหรอก ไม่เป็นความจริงแน่นอน เพราะมนัไม่เป็นมรรค ถา้มนัเป็นมรรค มรรคมนัคืออะไร 

เราเกิดมา เรามีศรัทธามีความเช่ือ เราอยากออกประพฤติปฏิบติั น่ีคือศรัทธา น่ีคือการ
เร่ิมตน้ของเรา ถา้จะเร่ิมตน้ของเรา เราตอ้งตั้งสติใหดี้แลว้ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มา ส่ิงท่ีรู้ส่ิง
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ท่ีเห็นนั้นไม่มีประโยชน์กบัส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน ส่ิงท่ีรู้ส่ิงท่ีเห็นน้ี มนัเป็นเร่ืองของสัจจะความจริง มนัมี
อยูอ่ยา่งนั้นจริงๆ วฏัฏะเป็นอยา่งนั้น 

แลว้เราก็เกิดมาในวฏัฏะคนหน่ึง เราก็เกิดมาเป็นมนุษยค์นหน่ึง เราบวชมาเป็นภิกษุองค์
หน่ึงท่ีจะต่อสู้กบักิเลส แลว้จะใหส่ิ้งท่ีเป็นพื้นฐานของสังคมของวฏัฏะน้ีมาหลอกเราท าไม เราจะ
ออกไปสู่วิวฏัฏะ เราจะออกจากอ านาจของมนั ถา้เราจะออกจากอ านาจของมนั เราจะเอาอะไรไป
ต่อสู้กบัมนั ถา้เราจะต่อสู้ ก็ตอ้งเอาจิตของเราน้ีต่อสู้ เอาตวัปฏิสนธิจิต เอาตวัจิตท่ีมนัเกิดมนัตาย 
จิตท่ีมนัเกิดมาเป็นเรา ส่ิงน้ีเพราะอวิชชาครอบง ามนั มนัถึงตอ้งมาเกิดมาตายอยูท่ี่น่ี 

แลว้เพราะไดส้ร้างบุญญาธิการของเราข้ึนมา เราถึงเช่ือมัน่ในธรรมขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ เราเช่ือมัน่แลว้เรามีครูบาอาจารยข์องเราเป็นผูช้ี้น า ครูบาอาจารยข์องเรา
ตรวจสอบข้ึนมา แลว้วางธรรมและวินยั วางขอ้ปฏิบติัไวใ้หเ้รากา้วด าเนิน ส่ิงท่ีกา้วด าเนินน้ี ถา้เรา
เช่ือมัน่แลว้ เราก็ตอ้งพยายามปฏิบติัข้ึนมาใหม้นัเป็นขอ้เทจ็จริง ใหม้นัเป็นความจริง ถา้เป็นความ
จริง ถา้มนัจะตั้งสติ ก็ตั้งสติจริงๆ อยา่ตั้งคร่ึงๆ กลางๆ 

ใจว่าตั้งสตินะ กิเลสมนัเอาไปกินคร่ึงหน่ึงแลว้ “น่ีคือสติ” ค าว่า “น่ีคือ” มนัก็เอาไปแลว้
คร่ึงหน่ึง เห็นไหม ถา้เป็นสติก็ตั้งสติเตม็ร้อย น่ีสติเป็นอยา่งน้ี ค  าบริกรรมเป็นอยา่งน้ี ค  าบริกรรมก็
ได ้อานาปานสติก็ได ้ก าหนดส่ิงใดก็ได ้เพราะถา้เราท าใหม้นัสงบเขา้มา เน้นจ าเป็นว่าต้องจติสงบ
เข้ามาก่อน ถ้าจติมนัสงบเข้ามาแล้ว แล้วยังต้องมสีติสัมปชัญญะ ต้องมสีติควบคุมด้วย รักษาให้
สงบบ่อยคร้ังเข้า 

วิธีการท าจิตใหส้งบ เห็นไหม รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร 
มนัเร้า มนักระตุน้ใหส่ิ้งน้ีออกไป เราก็ตั้งสติของเรา ถา้มนัเร้าออกไป เราก็ก าหนดพุทโธๆๆ 
บ่อยคร้ังเขา้ มนัสงบไดจ้ริง ถา้มนัสงบไดจ้ริง ท าใหส้งบบ่อยคร้ังเขา้ จนเห็นโทษของมนั ถา้เห็น
โทษของมนั เพราะเราเห็นโทษของมนั เราควบคุมของเราเขา้มา 

น่ีพิจารณาใหอ้อกรู้ในกาย ดูสิ กายนอก กายใน ถา้กายนอก ผลของมนัคือสมถะ กายนอกก็
รูป รส กล่ิน เสียงน่ีไง ถา้ยงัเห็นเป็นกายนอก รูป รส กล่ิน เสียง จิตมนัฟุ้งซ่านเพราะเหตุน้ีแหละ จิต
น้ีทั้งๆ ท่ีความจริงมนัฟุ้งซ่านไปจากเรา ฟุ้งซ่านไปจากจิตของเราน่ีแหละ แต่จิตของเรา ทุกคนจะ
ไม่เห็นตวัเอง ทุกคนจะเห็นรูป รสตรงขา้ม ถา้เห็นรูป รสตรงขา้ม มนัก็ว่ารูป รสตรงขา้มนั้นเป็นส่ิง
ท่ีเราปรารถนา เป็นส่ิงท่ีเราพอใจ ถา้เป็นส่ิงท่ีเราปรารถนา เป็นส่ิงท่ีเราพอใจ มนัก็กวนใจ ส่ิงท่ี
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กวนใจ น่ีมนัฟุ้งซ่านในเร่ืองหยาบๆ นะ ความฟุ้งซ่านของใจ มนัฟุ้งซ่าน แลว้เราตั้งสติของเรา 
เพราะเราอยากจะประพฤติปฏิบติั 

โดยพืน้ฐาน เจโตวมุิตตินีต้้องท าจติสงบเข้ามา ถ้าจติสงบมนัสงบเข้ามา แต่น่ีมนัไม่สงบ 
พอไม่สงบเข้ามา มนักไ็ม่มฐีาน พอไม่มีฐาน การท างานของเรากล้็มลกุคลกุคลาน พอลม้ลุก
คลุกคลานข้ึนมา เรากโ็ทษนัน่โทษน่ีไปเร่ือย ความโทษของเรา แต่เราไม่มีครูบาอาจารยค์อยตอก
ย  ้าว่า มนัตอ้งเดินอยา่งน้ี มนัตอ้งท าใหส้งบเขา้มา 

แลว้ค าวา่โทษนัน่โทษน่ี คือเราโทษนะ แต่เวลาเป็นกิเลส กิเลสมนัไม่ใช่โทษ มนัอาศยัส่ิง
ท่ีว่ามนัเป็นกิเลส มนัเป็นเช้ือไข มนัตอบสนองรูปตรงขา้มท่ีมนัพอใจ ส่ิงท่ีเป็นรูปตรงขา้มท่ีมนั
พอใจคือรูป รส กล่ิน เสียง แต่รูป รส กล่ิน เสียงน้ี เราก าหนดพุทโธเขา้มา จนมนัสงบเขา้มา จนเห็น
โทษของมนั เห็นโทษของมนัว่า เพราะเราไปติดเอง เราเผลอเอง เราไม่มีปัญญาเอง 

ถา้มนัจะมีปัญญา น่ีสงบเขา้มา พอมนัสงบเป็นขณิกะ อุปจาระ น่ีมนัจะเห็นสภาวะแบบนั้น 
ถา้เห็นสภาวะแบบนั้น เราก็พิจารณาใหม้นัเห็นโทษไง ถา้เห็นโทษข้ึนมาบ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ 
สมาธิจะรักษาไดอ้ยา่งน้ีไง สมาธินีเ้ราจะรักษาได้เพราะความมสีติของเรา เพราะการรักษาของเรา 
ถ้าจติเรารักษาของเราขึน้มา เราไม่ส่งให้มนัเห็นไปตามนิมติต่างๆ 

นิมิตนั้นมนัเป็นเคร่ืองหมายบอก แลว้นิมิตน้ีมนัก็อยูท่ี่ว่า ของใครมีหรือไม่มี ถา้นิมิตไม่มี
นะ ขอใหม้นัสงบเขา้มาเถิด เพราะในการท าเจโตวิมุตติน้ีมนัก็มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด เพราะเจโต
วมุิตตินี ้ พอเราพจิารณาเข้าไปแล้วด้วยก าลงัของสมาธินี ้ มนัฆ่ากเิลสได้ มนัท าลายกเิลสได้ แต่ท่ี
ท าลายกิเลสไดแ้ลว้ไม่ไดมี้ก าลงั ไม่ไดมี้อภิญญาเลยก็มี 

ถา้มีอภิญญานะ ขณะท่ีลง ขณะท่ีเป็นมนัต่างกนั ขณะท่ีลง ขณะท่ีเป็นนะ ถา้มนัมีก าลงั มี
อ  านาจวาสนา ขณะจิตมนัจะใหญ่มาก ขณะท่ีจิตมนัสงบเขา้มา มนัจะรับรู้ส่ิงต่างๆ มาก เห็นไหม มี
เทวดา อินทร์ พรหมมาคอยบชูา ขณะท่ีเราประพฤติปฏิบติัแห้งแลง้ขนาดไหน ไม่ใช่ว่าสุกขวิปัสส
โกน่ีแหง้แลง้ เตวิชโช พระอรหนัต์ท่ีใชเ้จโตวิมุตติจะมีก าลงัมาก จะมีความรู้มาก จะมีอ  านาจ
วาสนา เห็นไหม 



เจโตวิมุตติ ๑๒ 

©2013 www.sa-ngob.com 

ในสมยัพุทธกาล เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ใหเ้อตทคัคะ พระโมคคลัลานะเป็น
ผูท่ี้มีฤทธ์ิ พระอนุรุทธะเป็นผูรู้้วาระจิต พวกน้ีคือเจโตวิมุตติทั้งหมด แต่ก าลงัของแต่ละองคก์็ไม่
เหมือนกนั 

น่ีก็เหมือนกนั ในการประพฤติปฏิบติัของเรา เราประพฤติปฏิบติัเขา้ไป มนัจะไม่เหมือน
อยา่งนั้นหรอก ถา้มนัไม่เหมือนอยา่งนั้น เพียงแต่ว่าใหม้นัตรงกบัจริตของตวั คือเจโตวิมุตติตอ้ง
อาศยัสมาธิเป็นตวัน า พอสมาธิเป็นตวัน า ก าลงัของสมาธิไง 

พอก าลงัของสมาธิมนัเห็นกาย กายจากภายนอก เห็นกายข้างนอก ถ้ามนัหดตัวเข้ามา เห็น
ไหม เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนัเป็นได้ทั้งสมถะและวปัิสสนา ถา้เป็นขณะท่ีจิตมนัยงัไม่ตั้งมัน่ 
เราอาศยัพิจารณาฝึกฝนใหเ้ห็นโทษว่า จิตน้ีมนัเซ่อ จิตน้ีมนัไม่เขา้ใจ มนัถึงออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ 
ภายนอก 

โลกน้ีมีเพราะมีเรา ขณะท่ีท าความสงบของใจน้ี ไม่ตอ้งคิดว่าโลกหรือส่ิงต่างๆ จะเป็น
อยา่งไรเลย หนา้ท่ีของเราคือก าหนดพุทโธค าเดียว หนา้ท่ีของเราคือก าหนดลมหายใจอยา่งเดียว 
โลกน้ีจะมีอะไรก็เร่ืองของเขา สติกบัสัมปชญัญะมีเท่าน้ี การท างาน ท าเท่าน้ี เดินจงกรมอยูเ่ท่าน้ี 
นัง่สมาธิอยูเ่ท่าน้ี โลกน้ีจะพลิกคว  า่ขนาดไหน เขาจะเกิดจลาจลขนาดไหน มนัก็เร่ืองของเขา โลกน้ี
เป็นอยา่งนั้นเท่านั้น เราจะไปรับรู้อะไร เราจะไปช่วยเหลืออะไรเขาได ้

เพราะเราอยูใ่นป่าในเขา เราประพฤติของเราอยูใ่นกุฏิของเรา เราท าอยูข่องเราคนเดียว เรา
จะตอ้งเอาใจของเราอยูใ่หไ้ด ้จะไม่ยอมรับรู้ส่ิงต่างๆ เลย น่ีท  าอยา่งน้ีเพื่อไม่ใหกิ้เลสมีขอ้อา้งว่าจะ
เป็นอยา่งนั้น จะเป็นอยา่งน้ี มนัมีขอ้โตแ้ยง้ ถา้มีขอ้โตแ้ยง้ มนัจะท าใหค้วามเป็นไปของจิตน้ีมนัไม่
มัน่คง เราตอ้งมีสติยบัย ั้งอยา่งน้ี 

ถา้เวลาปัญญามนัเกิด ส่ิงน้ีเราก็ใชปั้ญญาเป็นการทดสอบ ทดสอบจนจิตมนัสงบเขา้มา
บ่อยคร้ังเขา้ บ่อยคร้ังเขา้ ถา้มีอ  านาจวาสนาอยา่งท่ีว่า มนัจะเห็นนิมิต เห็นอะไรต่างๆ เราก็ไม่ตาม
ไป ไม่ตามไป เวน้ไวแ้ต่เห็นกาย เห็นกาย มนัก็มีการฝึกซอ้มมีการฝึกฝน ฝึกฝนจนจติมนัสงบ มนั
ตั้งมัน่ แล้วน้อมไปเห็น เห็นไหม เห็นกาย เวทนา จติ ธรรม วปัิสสนาเกดิตรงนี้ 

ถา้วิปัสสนาเกิดตรงน้ี ถา้เกิดเห็นกายแลว้มนัจบัไวไ้ม่ได ้ เพราะเห็นกายโดยความเป็นจริง
คร้ังแรกมนัจะต่ืนเตน้ มนัจะเหมือนเราเจอขุมทรัพย ์ คนเจอขุมทรัพยน์ะ ดูสิ เราไม่มีส่ิงต่างๆ เลย 
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แลว้เงินมาถึงก็วางอยูบ่นมือเรา เราจะบริหารมนัอยา่งไร จิตก็เหมือนกนั เวลาเห็นส่ิงต่างๆ มนัจะ
ต่ืนเตน้ ถ้ามนัหลดุไป เรากก็ลบัมาพทุโธ กลบัมาตั้งสมาธิใหม่ แล้วน้อมไปเห็นกาย เห็นกายแล้วตั้ง
ให้ได้ ถ้าตั้งกายได้ วปัิสสนาเกดิตรงนีไ้ง 

ทุกข์ เหตุให้เกดิทุกข์ ทุกข์ดบั วธีิการดบัทุกข์ ทุกขเ์กิดเกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะเราไม่รู้
ส่ิงต่างๆ เลย เพราะเราไม่รู้ส่ิงต่างๆ มนัถึงเกิดสมุทยั สมุทยัก็คือตวัสอดตวัแทรก แทรกว่า “นัน่เป็น
เรา สรรพส่ิงต่างๆ เป็นเรา เราก็คือเรา ปฏิบติัน่ีก็เป็นเรา”...ส่ิงน้ีมนัไม่มีอะไรเป็นเราเลย โดย
ขอ้เทจ็จริง ไม่มีส่ิงใดๆ เป็นเราเลย แลว้ไม่เคยเห็นทุกข ์ไม่เคยเห็นส่ิงต่างๆ แต่พอไปเห็นกาย เรา
ตั้งสติ ถา้เป็นก าลงัของสมาธินะ มนัเห็นสภาวะแบบนั้น แลว้ปัญญามนัเกิดอยา่งไร 

ปัญญาเราแยกแยะ ค าว่า “แยกแยะ” เห็นไหม ร าพึงใหแ้ปรสภาพ บางทีมนัจะเน่ามนัจะ
เป่ือยไป ตั้งแต่เห็นซากศพ ค าว่า “ซากศพ” มนัคือซากจากภายนอก แต่ขณะทีเ่ราเห็นซากศพ ถ้าจติ
มนัเป็นสมาธินะ เจโตวมุิตติ มนัเกดิจากจติ มนัเห็นจากธรรม มันเป็นสภาวธรรม มันเป็นสภาวะ
วปัิสสนา ไม่ใช่ซากศพจากภายนอก 

ซากศพจากภายนอก ดสิู ถา้เราไปดูรูปหรือไปดูซากศพจริงๆ โดยตาเน้ือของเราท่ีเราไปดู
นั้น มนัคือซากศพนะ แลว้มนัเน่ามนัเป่ือย แต่มนัไม่เก่ียวอะไรกบัเราเลย แต่ถา้มนัเป็นซากศพจาก
ภายใน เวลามนัเกิดจากภายใน จิตมนัเห็นใช่ไหม จิตมีก าลงัใช่ไหม จิตน้ีใชปั้ญญาร าพงึใหม้นัแปร
สภาพนะ มนัจะเร่ิมหลุด ส่ิงต่างๆ มนัจะหลุด มนัจะแปรสภาพไป จนเน้ือเน่าไป หลุดไป จนผม ขน 
เลบ็ ฟัน หนงั หลุดไปๆ จนไม่มีนะ ไม่มี อะไรคือไม่มีล่ะ เห็นไหม ปัญญามนัเกิดอยา่งน้ี แลว้เป็น
อยา่งน้ีหรือ พอเป็นอยา่งน้ี แลว้ถา้ใหเ้กิดข้ึนมาใหม่นะ มนัก็จะเร่ิมรวมตวัข้ึนมาใหม่เป็นซากศพ
อีก ถา้ก าลงัมนัดีมนัเป็นอยา่งน้ีนะ มนัเป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็นสภาวะของมนั น่ีปัญญามนัเกิดอยา่ง
น้ี ปัญญามนัใคร่ครวญอยา่งน้ี 

แลว้ท าบ่อยคร้ังเขา้ พอพิจารณาไป มนัปล่อยทีหน่ึง การปล่อยทีหน่ึง เวลาปล่อย มนัจะมี
ความว่างทีหน่ึง มนัเป็นจากใจไง มนัเป็นจากก าลงัของใจก าลงัของจิต ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ศีล 
สมาธิ ปัญญา ปัญญามนัเกิดข้ึนมาพร้อมกบัสมาธิ ปัญญามนัเกิดข้ึนมาพร้อมกบัความเป็นไปของ
จิตท่ีตั้งมัน่ 

ถา้จิตไม่ตั้งมัน่นะ เวลาพิจารณาเขา้ไปน้ีมนัจะจบัตอ้งส่ิงใดไม่ไดเ้ลย เห็นสภาวะต่างๆ แลว้
มนัก็ลม้ลุกคลุกคลาน ส่ิงท่ีลม้ลุกคลุกคลาน ตอ้งปล่อยส่ิงนั้น แลว้กลบัมาพุทโธๆๆ เอาใหจิ้ตมนั
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ตั้งมัน่ใหไ้ด ้ถา้จิตมนัตั้งมัน่ข้ึนมาแลว้นอ้มไป วิปัสสนาไป ถา้เป็นตทงัคปหาน การปล่อยชัว่คราว 
มนัก็มีความสุขนะ 

ดูสิ จิตสงบก็มีความสุขอยา่งหน่ึง จิตสงบนะ ถา้จิตสงบแลว้กิเลสมนัพาออกรู้ภายนอก ส่ิง
ท่ีเขารับรู้กนั “รู้ส่ิงนั้น รู้ส่ิงน้ี” รู้ส่ิงนั้นก็ลงัเลสงสัยนะ ถา้ไม่ลงัเลสงสัย ท าไมถามครูบาอาจารยล่์ะ 
“ไอน้ัน่ถูกตอ้งไหม เห็นอยา่งน้ีมนัจริงไหม”...จริงหรือไม่จริงมนัเร่ืองอะไรของเรา มนัไม่ใช่เร่ือง
อะไรของเราเลย แลว้รู้ก็รู้ไม่จริง 

แต่ถ้าเป็นตทงัคปหานนะ เราเห็นของเรา เรารู้ของเรา แล้วมนัสะเทอืนกเิลสของเรา เวลา
มนัปล่อยวางนะ มนัปล่อย ปล่อยขนาดไหน เดนินะ เวลาเราลกุจากสมาธิขึน้มามนัจะมคีวามสุข
นะ ความสุขอย่างนีม้นัต้องมใีครมาบอกเรา ความสุขของเรานีม้นัต้องมใีครบอก เราจ าเป็นต้อง
ถามใครอกีไหมว่าน่ีคอืความสุขไหม น่ีเราไม่ต้องถามใครเลย มนัไม่ต้องถามว่าน่ีเป็นความสุขไหม 
ความสุขอย่างนีม้นัเกดิเป็นสันทฏิฐิโก น่ีขนาดตทงัคปหานนะ ไม่ใช่สมุจเฉทปหาน 

ถ้าสมุจเฉทปหานนะ เราต้องพจิารณาซ ้าๆ ถ้าพจิารณาเวทนากเ็ป็นเวทนา พจิารณากายก็
เป็นกาย นี่กายเป็นเราไหม มนัเส่ือมสภาพไป มนัปล่อยไป ถ้าจติมนัรวมตัว มนัจะหลดุออกไป มนั
ปล่อยนะ กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกข์เป็นทุกข์ กายนีแ้ยกออกไป จตินีแ้ยกออกไป ทุกข์นีแ้ยก
ออกไป ค าว่าจติแยกออกไป แล้วมันรวมลง รวมลงไป จติรวมลงไปลกึมาก 

เวลาจิตมนัลงสมาธิ เห็นไหม อปัปนาสมาธิ พุทโธๆ ความเป็นสมาธิอยา่งน้ีมนัก็ลึกลบั
ซบัซอ้นอยูแ่ลว้ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิอปัปนาสมาธิ เวลาจิตมนัลง สมาธิก็คือสมาธิ สมาธิคือ
ความตั้งมัน่ของใจ ถา้ใจมนัตั้งมัน่ ความสุขอยา่งน้ีมนัก็รับรู้อยูแ่ลว้ แต่ถา้เวลาเรานอ้มไปพิจารณา
กาย เวลาตทงัคปหานหนหน่ึง มนักป็ล่อยวางหนหน่ึงๆ ปล่อยวางหมายถงึว่า เราปล่อยวาง แต่ไม่มี
ผลตอบรับไม่มีขณะจติทีม่นัเป็นไป 

ขณะทีเ่ราพจิารณาบ่อยคร้ังเข้า จนกายมันแยกออกไปกายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกข์เป็น
ทุกข์ มนัปล่อยวางหมด ต่างอนัต่างจริงนะ ส่ิงต่างๆ ทีเ่ป็นสมมุติเป็นอนิจจัง ขณะทีจ่ติมนัเห็นจริง 
มรรคญาณมนัรวมตัว เห็นไหม ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค...ทุกข์ เหตุให้เกดิทุกข์ นิโรธคอืความดบั
ทุกข์ วิธีการดบัทุกข์คอืมรรค มรรคมนัรวมตัว มนัปล่อย พอมนัปล่อย กายเป็นกาย จติเป็นจติ 
ทุกข์เป็นทุกข์ น่ีมันปล่อย แล้วความรู้อนัหน่ึงทีม่นัไม่ใช่จติ มนัปล่อยทั้งหมดเลย มนัขาดออกไป น่ี
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เจโตวมุิตติมนัลกึลบัมาก มันมคีวามสุขของมนัมาก ส่ิงนี้มนัเกดิขึน้มาในหัวใจ ส่ิงนีม้นักป็ระทบัใจ
ของเรา น่ีคือขั้นตอนหน่ึงของเจโตวมุิตติ 

แลว้พอออกมา พอวิปัสสนาผา่นไป ส่ิงน้ีมนัเป็นอฐานะ มนัจะเส่ือมสภาพอยา่งน้ีไปไม่ได้
เลย มนัจะอยูใ่นหวัใจอยา่งนั้น มนัจะท าใหใ้จดวงน้ีมัน่คงมาก ใจดวงน้ีจะมีความมัน่คงเพราะ
อะไร เพราะมนัไม่ลงัเลสงสัยในธรรม ไม่มีความลงัเลสงสัย ไม่สีลพัพตปรามาสมนัจะมีความ
จริงจงัของใจดวงน้ี ใจดวงน้ีมนัเป็นสงฆแ์ท้ๆ  แลว้มนัเป็นสงฆแ์ท้ๆ  ข้ึนมา แต่ก็ยงัมีกิเลสอยา่ง
ละเอียด น่ีตอ้งท าความสงบของใจเขา้ไปอีก 

ขณะท่ีท าความสงบของใจเขา้ไป ดูสิ เราอยูใ่นหมู่คณะเราอยูใ่นวงปฏิบติั มนัก็มีการ
กระทบกระทัง่ มนัก็มีส่ิงต่างๆ ส่ิงน้ีมนัจะตอ้งเก็บประโยชน์นะ เก็บประโยชน์ว่าเวลามีการ
กระทบข้ึนมาดูสิว่าใจเราออกไหม ใจเรารับรู้ส่ิงน้ีไหม ถา้กระทบส่ิงน้ีแลว้ แต่เดิมน่ีสติเราจะเป็น
อยา่งน้ีไหม แต่เดิมสติของเรา เวลามนักระทบกนั มนัไม่มีการควบคุม มนัควบคุมไม่ได ้ปุถุชนจะ
ควบคุมไม่ได ้ตั้งสติไวข้นาดไหน พยายามยบัย ั้งไว ้มนัก็กดไวใ้นหวัใจไง 

แต่ถา้เวลามนัสมุจเฉทปหานไปแลว้ มนัพร้อมเสมอ สติมนัสมบรูณ์ สมบรูณ์ในขณะท่ีอยู่
ในปัจจุบนั แต่ส่ิงท่ีละเอียดกว่านั้น เวลากระทบกระเทือนกนั มนัจะเก็บไปอุ่นกิน มนัเก็บไปอุ่นกิน
ในความคิด ในความรู้สึกอยา่งน้ี เราก็เทียบเคียงจากส่ิงน้ีได ้ในการประพฤติปฏิบติั เราก็ตอ้งตั้งสติ
ของเรา น่ีด  ารงชีวิตของเราเพื่อการสืบต่อ เพื่อเราจะพฒันาจิตของเราข้ึนไป เราก าหนดพุทโธๆ เขา้
มาก าหนดพุทโธ เพราะมนัมีค าบริกรรม เพราะเราเคยใชอ้ยา่งน้ี มนัเป็นประสบการณ์มาแลว้ การ
ประพฤติปฏิบติัท่ีเราไดก้า้วเดินมาแลว้ 

ท าจิตใหม้นัสงบเขา้ไป แลว้นอ้มไปท่ีกาย ส่ิงน้ีมนัจะจบัตอ้งไดเ้ลย กายนอก! กายนอกใน
ขั้นของสมถะ กายนอกคือเราเห็นกายจากขา้งนอก กายในคือกายของเรา ในขั้นของวิปัสสนา “กาย
นอก” กายนอกน่ีมนัเป็นกายอยา่งหยาบ กายเราแท้ๆ  น่ีแหละกายอยา่งหยาบ แลว้กายอยา่งละเอียด
ล่ะ 

กายอยา่งกลาง กายอยา่งละเอียด เห็นไหม การวิปัสสนากายไป เราจบัสาวข้ึนไป น่ีขั้นของ
รูปกบันาม พอมนัเป็นรูป เร่ืองของกายน้ีมนัเป็นรูป มนัเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ แลว้ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดน้ี้
มนัเป็นวิปัสสนาข้ึนมา เพราะเรามีจิตท่ีตั้งมัน่ จิตท่ีตั้งมัน่น้ีมนันอ้มออกมาดูรูปของเราดว้ยปัญญา
ญาณ รูปสัจจะความจริง รูปน้ี 



เจโตวิมุตติ ๑๖ 

©2013 www.sa-ngob.com 

กายกบัจิตอยูด่ว้ยกนั แต่มนัไม่เคยวิปัสสนากนั มนัไม่เคยท างานใหเ้ป็นประโยชน์ข้ึนมา
เลย แต่พอจติมนัสงบเข้ามา จติของเราเอง เรากพ็จิารณาในร่างกายของเราเอง ร่างกายทีเ่ห็นจากตา
ของใจ ไม่ใช่ร่างกายทีเ่ราใช้ปัญญา ทีเ่ราใช้ความตรึกอย่างนี้ 

ถา้ใชก้ารตรึกปัญญาอยา่งท่ีเป็นปัญญาวิมุตตินั้นอีกเร่ืองหน่ึง แต่ถา้เราเป็นเจโตวิมุตติ เรา
จะตอ้งท าใหจิ้ตมนัสงบเขา้มา มนัเป็นการท่ีว่าระหว่างกายกบัจิตมนัไดซ้กัฟอกกนั ไดซ้กัฟอกกนั
เพราะอะไร เพราะเราเกิดมา จิตน้ี ปฏิสนธิจิตเกิดในครรภข์องมารดาก็ไดร่้างกายน้ีมา แลว้เกิด
ร่างกายข้ึนมา เราก็ใชด้  ารงชีวิตของเราเป็นร่างกาย คนมีชีวิตอยู ่ คนยงัไม่ตาย จะศึกษาเล่าเรียนมา
ขนาดไหน มีวิชาชีพมาขนาดไหน ก็ประกอบสัมมาอาชีวะกนัไป ถา้ออกมาบวชเป็นพระ ก็
ประพฤติปฏิบติัไป ถา้ปฏิบติัยงัไม่เขา้ถึง มนัก็ประพฤติปฏิบติัไป 

ร่างกายกบัจิตใจมนัเป็นอนัเดียวกนั กายกบัจิต เวลาเสียใจ ทุกขใ์จ ดีใจ นอ้ยเน้ือต ่าใจ มนัก็
คือใจ ใจน้ีมนัอยูท่ี่ไหน? ใจน้ีก็อยูใ่นร่างกาย เพราะอะไร เพราะเวลาโกรธ เวลาหลง เวลาอะไร
ข้ึนมา จิตมนัมีความรู้สึก มนัไม่พอใจ มนัก็ท  าใหส้ะเทือนถึงร่างกาย ร่างกายจะสูบฉีดเลือดต่างๆ 
มนักระเทือนกนัไปหมด 

แต่ถ้ามนัเป็นธรรม เป็นธรรมเพราะอะไร เพราะจติมนัสงบเข้ามา มนัเป็นเจโตวมุิตติ 
เพราะจติมนัสงบเข้ามาก่อน จติมนัมกี าลงัของมันขึน้มาก่อน แล้วจติมนักใ็คร่ครวญร่างกายของ
ตัวเองนี้ ใคร่ครวญร่างกายของตัวเอง จากกายหยาบๆ นี ้ ใคร่ครวญจากอริยมรรค จากโสดาปัตติ
มรรค โสดาปัตติมรรคมนัใคร่ครวญของมันขึน้มา มนักป็ล่อยวางๆ ปล่อยวางเพราะอะไร เพราะ
มนัเห็นอริยสัจไง 

ทุกข ์ เหตุใหเ้กิดทุกข ์ นิโรธคือการดบัทุกข ์วิธีการดบัทุกขท่ี์มนัท าถูกตอ้งตามมรรค โสดา
ปัตติมรรค โสดาปัตติผลตามความเป็นจริง ถา้ตามความจริงข้ึนมา เพราะก าลงัของใจมนัพฒันา
ของมนัไป แลว้มนัท าไปเพราะมนัเป็นมรรคสามคัคี ธรรมจกัรมนัหมุนเขา้มา ปัญญามนัหมุนเขา้
มา 

ปัญญานะ! ปัญญาจากการใคร่ครวญ ปัญญาเกิดจากการไต่ถาม นิมิตท่ีเกิดข้ึนมาน้ี ท่ีเห็น
ร่างกายข้ึนมาน้ี สภาวะแบบน้ีมนัเป็นอยา่งน้ี โนม้น าไปดว้ย แลว้ไต่ถามไปว่าน่ีคืออะไร น่ีความ
เป็นไปของอะไร น่ีร่างกายของเราหรือ ความเป็นไปอยา่งน้ีเป็นของเราหรือ เป็นจริงของเราหรือ 
ก าหนดพุทโธๆ เขา้ไป ถา้ใจมนัสงบข้ึนมา มีก าลงัข้ึนมา มนัก็เป็นไปอยา่งท่ีเราถามเราตอบข้ึนมา 
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จิตมนัสงบเขา้ไป แลว้จบัสภาวะแบบน้ีพิจารณาของมนัไปมนัจะคืนสู่สภาพเดิมของเขา 
กลายเป็นดิน น ้า ลม ไฟ มนัระเหยสู่สัจจะความจริงของเขา เราวิปัสสนากาย ถา้ขั้นตน้ กายเป็นของ
เราเรายดึมัน่ถือมัน่ของเราว่าส่ิงน้ีเป็นเราๆ เราก็ยดึกบัมนัตลอดไป แลว้ถา้เราวิปัสสนา สกิทาคามี 
จิตมนัสงบเขา้ไป มนัจบักายได ้มนัพิจารณาแยกแยะ พิจารณาเขา้ไปดว้ยจิตท่ีมีก าลงั เวลาร าพึงไป
ใหเ้ป็นอยา่งใดสมความปรารถนา ส่ิงท่ีมนัสมปรารถนา เห็นไหม น่ีอธิษฐานบารมี 

เราสร้างเป้าหมาย แลว้เราจะท าใหถึ้งเป้าหมายนั้นสมความปรารถนา ก็ร าพึงใหจิ้ตมนัแปร
สภาพไป ความท่ีแปรสภาพไป ถ้าก าลงัมนัม ีมนัเร่ิมท าลายตัวมันเอง เห็นสภาวะนีม้นัคนืสู่สถานะ
เดมิ พร่ึบ! เป็นน า้ เป็นดนิ เป็นลม เป็นไฟบ่อยเข้า เห็นบ่อยคร้ังเข้า พจิารณาแยกแยะเข้า หลายหน
เข้า ซับซ้อนเข้า หมัน่คราดหมัน่ไถ หมัน่ฝึกซ้อมสติปัญญา เพราะอะไร เพราะมนัโง่ 

อวิชชาคือความไม่รู้ คือความโง่ของเราเอง ทั้งๆ ท่ีจิตน้ีมีก าลงั เพราะการฝึกฝนน้ีคือการ
สอนจิต ให้จตินีใ้ช้ก าลงัของจตินีแ้ล้วออกใคร่ครวญจากกายกบัใจ กายกบัใจจากภายนอก ปล่อย
วางเข้ามาเป็นสัจจะความจริง วปัิสสนาซ ้าเข้าไป กายกบัใจระดบักลาง ความเป็นกลางระหว่างกาย
กบัใจ วปัิสสนาบ่อยคร้ังๆ สุดท้ายมนัคนืสู่สภาพเดมิของเขาทุกทีๆ ถ้าก าลงัมนัมี 

ถา้ก าลงัมนัไม่มี มนัจะไม่กลบัสู่สภาพเดิมของเขา มนัจะยื้อกนัอยูอ่ยา่งนั้น จนเราไม่มีก าลงั 
การท างาน การวิปัสสนาน้ีมนัตอ้งลงทุนลงแรงนะ ทุนคือสมาธิ แรงก็คือปัญญา ยื้อกนั ดึงกนัไปดึง
กนัมา ส่ิงท่ีท  างาน ดูเวลาเราท าอะไรแลว้ไม่ไดด้ัง่ใจ เราขดัเคืองใจไหม แต่น่ีงานในหวัใจนะ ถา้มนั
ขดัเคืองใจ เราตอ้งปล่อยงานนั้น อยา่ตามงานนั้นไป ถา้ตามงานนั้นไป มนัก็จะดึงกนั ยื้อกนัอยู่
อยา่งนั้น เราก็จะเหน่ือย แลว้ก็มีความทดทอ้ใจ 

ตอ้งวาง วางแลว้กลบัมาพุทโธ กลบัมาอานาปานสติ กลบัมาท าความสงบของใจ เพราะเจ
โตวิมุตติน้ีอาศยัก าลงัของใจเป็นตวัน า อาศยัก าลงัของใจน้ีออกหนา้ ออกหนา้ไปแลว้จบัส่ิงนั้นได้
โดยเน้ือหาสาระ เพราะใจเรามนัทุกขอ์ยูก่บัเรา ความรู้สึกของเรามนัทุกขอ์ยูก่บัเรา แลว้เอาความ
ทุกขอ์นัน้ีใหม้นัสงบเขา้มา แลว้ถา้มนัสงบเขา้มา มนัก็มีความสุขในขั้นของสมาธิ ความสุขของขั้น
ปล่อยวาง ขั้นปล่อยวางน้ีมนัก็เป็นอนิจจงั 

ถา้เราวิปัสสนาเขา้ไป จนเห็นสัจจะความจริง ตวัจิตน้ีส าคญัมาก เพราะตวัจิตน้ีเป็นตวัน า 
เพราะมนัเป็นก าลงัของมนั แลว้เวลาท าความสะอาด เวลาวิปัสสนาไป ก็ตวัมนัน่ีแหละท่ีจะสะอาด
ข้ึนมา ถา้ปล่อยบ่อยคร้ังเขา้ ถึงท่ีสุด ขณะของจติทีเ่ป็นเจโตวมุิตติมนัจะวมุิตติของมนั มนัจะ
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ท าลายของมัน มนัจะรวมลง แล้วกายกบัจิตแยกออกจากกนัโดยสัจจะความจริง สภาวะของกายนี้
มนัจะแยกของมันออกไป จติมนัแยกออก รวมลงนะ น่ีคือรวมใหญ่ โลกนีร้าบเป็นหน้ากลองเลย 
เหมือนหลวงปู่ มัน่ท่ีว่า “เป็นเหมือนเรารวมใหญ่ท่ีถ  ้าสาริกา” น่ีรวมใหญ่ ลึกมาก 

จิตน้ีถา้รวมนะ ขณะท่ีว่าเป็นเจโตวิมุตติ มนัอยูท่ี่อ  านาจวาสนาของจิต ถา้จิตไดส้ร้าง
บุญญาธิการมามาก มนัจะรวมมากมนัจะออกรู้ออกเห็นส่ิงต่างๆ โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง เห็นไป
หมดรู้ไปหมด รู้จากขา้งนอกน้ีมนัรู้ไปถึงว่าเขามาส่งเสริม เขามาอนุโมทนา 

แต่รู้ของเรา รู้ของเราคอืรู้อริยสัจ ทุกข์ เหตุให้เกดิทุกข์ทุกข์ดบั วธีิการดบัทุกข์ วธีิการดบั
ทุกข์คืออริยสัจ อริยสัจมนักงัวานในหัวใจแล้ว ส่ิงนีม้นัจะเป็นสัจจะความจริง ส่ิงนี้มนัไม่มีการ
แปรสภาพ เป็นอฐานะ จิตท่ีมนัเป็นอวิชชา จิตท่ีมนัจะตอ้งกลิ้งไปตามอ านาจของกิเลส กบัจิตท่ีมนั
พน้จากอ านาจของกิเลส มนัเป็นขั้นตอนขั้นตอนหน่ึง มนัจะมีความองอาจกลา้หาญในหวัใจมาก 

ขณะท่ีรวมใหญ่อยา่งน้ีคือรวมใหญ่โดยอริยสัจ แต่ถา้เป็นรวมใหญ่ของครูบาอาจารยท่ี์
เทศนาว่าการ การรวมใหญ่โดยสมาธิรวมใหญ่ มนัก็ลงสมาธิ อปัปนาสมาธิเขาก็ว่าเป็นการรวม
ใหญ่เหมือนกนั “รวมใหญ่ๆ” น้ีมนัค าพดูเหมือนกนั แต่ผลต่างกนั ถา้ไม่รู้จริงจะแยกความเป็นไป
ท่ีว่า รวมใหญ่ของสมาธิกบัรวมใหญ่ของขณะวิปัสสนาญาณ มนัต่างกนัไดอ้ยา่งไร มนัต่างกนั ช่ือ
เหมือนกนั ค าพดูเหมือนกนั แต่ผลไม่เหมือนกนั! ผลมนัคนละเร่ืองเลย 

แลว้สุขมาก มีความสุขอยา่งน้ี น่ีติดนะ พดูถึงว่า ถา้เราไม่มีหลกัมีเกณฑ ์มนัก็เขา้ใจวา่ส่ิงน้ี
เป็นความสุข แลว้วิปัสสนาซ ้ าๆ เขา้ไป มนัลึกลบั ผลของจิตท่ีมนัอยูก่บัเรา มนัเป็นผลของเราแลว้
นะ เวลาลม้ลุกคลุกคลาน เรากล็ม้ลุกคลุกคลานมาตลอด ขณะท่ีมนัเป็นจริง มนัก็เป็นจริงตลอด แต่
ถา้คนมีหลกัมีเกณฑน์ะ “มรรค ๔ ผล ๔” 

ถา้มรรค ๔ ผล ๔ การออก วิธีการหานะ การเห็นกายน้ี ทั้งๆ ท่ีกายน้ีมนัอยูก่บัเรา กายอยา่ง
หยาบ กายอยา่งกลาง กายอยา่งละเอียด ส่ิงท่ีเป็นกายอยา่งละเอียดน้ี มนัจะเห็นไดอ้ยา่งไร มนั
เหมือนกบั วิธีการขุดคุย้หากิเลส เวลาเราจะหากิเลสกนัว่ากิเลสอยูท่ี่ไหน กิเลสมนัเป็นนามธรรม 
กิเลสมนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นมาร พญามารท่ีอยูห่ลงัความคิด แลว้ความคิด ความตรึก ความ
ไตร่ตรองของเรา มนัก็โดนบงัคบับญัชาโดยกิเลส 
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แลว้เราจะไปหาท่ีอยูข่องมนัท่ีไหน แลว้ถา้จิตมนัว่าง มนัปล่อย มนัลึกลบัมหศัจรรย ์ถา้ออก
รู้ต่างๆ ถา้ติดนะ มนัก็จะไปรู้สภาวะแบบนั้น เห็นภพ เห็นชาติ เห็นนิพพาน เป็นสภาวะแบบนั้น ส่ิง
ท่ีว่านิพพานจะเป็นอยา่งไร มนัก็ไปสร้างภาพ ไปสร้างสถานะ มนัก็ติดได ้ เห็นไหม ไปคิดว่าน่ีคือ
นิพพานแลว้ สร้างวิมาน ถา้วิมานมนัก็มีสถานท่ีตั้ง มนัมีภพทั้งนั้นแหละ แต่ขณะท่ีมนัคิดอยา่งนั้น 
มนัหลงอยา่งนั้น มนัติดอยา่งนั้น เพราะอะไร 

เพราะมนัมีมารไง มนัมีอวิชชา เราคือมาร อวิชชาอยูก่บัเรา พระสกิทาคามีน่ีแหละ มนัก็มี
มารอยา่งละเอียด มนัอยูก่บัเรา แลว้มนัก็ครอบง าอยา่งนั้น แลว้มนัก็เช่ือไปอยา่งนั้นนะ แต่ถา้เรา
ตรวจสอบ ใชปั้ญญาใคร่ครวญ มนัไม่เป็นอยา่งน้ีหรอก นิพพานของพระพุทธเจา้ไม่เป็นอยา่งน้ี 
นิพพานของพระพทุธเจ้านะ มนัส่ือความหมายกนัไม่ได้ เป็นนิพพานทีเ่ป็นสากล แต่นิพพานอยา่ง
น้ีคือนิพพานท่ีเราสร้าง เป็นนิมิต เป็นสถานท่ี เป็นส่ิงต่างๆ น้ี เราสร้างทั้งนั้นล่ะ 

ถา้เราสร้างทั้งนั้น แลว้มนัเร่ิมเอะใจ พอเร่ิมเอะใจ มนัก็เร่ิมท าความสงบของใจเขา้มาอีก ถา้
สงบ เห็นไหม ดูสิ เราเห็นส่ิงต่างๆ ตา หู จมูก ลิ้นของเรา ถา้ไม่พิการ เราจะรับรู้รสไดท้ั้งหมด จิตก็
เหมือนกนั จิตน้ี ถา้มนัออกรับรู้ นัน่ล่ะมนัออกรับรู้รส ไม่ใช่ตวัของจิต ลิ้นของเรา ถา้มีอาหารหรือ
มีรสชาติต่างๆ มากระทบถึงลิ้นของเรา เราจะรับรู้รส จิตท่ีมนัจะมีก าลงัของมนั ลิ้นถา้ไม่มีรสต่างๆ 
เขา้มากระทบเลย ลิ้นก็คือลิ้น ถา้ลิ้นมนัก็คือลิ้น มนัก็เป็นตวัของมนัเองใช่ไหม 

จิตก็เหมือนกนั ถา้มนัออกรับรู้ส่ิงต่างๆ นัน่ล่ะมนัรู้แลว้ มนัส่งออกแลว้ มนัออกไปขา้ง
นอก มนัถึงตอ้งกลบัมาพุทโธไง กลบัมาพุทโธใหลิ้้นก็คือลิ้น หูก็คือหู ตาก็คือตา แลว้ใจก็คือใจ 
ต่างอนัต่างจริง จิตก็พุทโธๆๆ เขา้มา ถา้มนัเป็นสมาธิข้ึนมา มนัก็เป็นตวัมนัเอง ถา้เป็นตวัมนัเอง
ข้ึนมา แลว้มนัออกหา ส่ิงน้ีมนัคุย้ไดย้าก เพราะว่าอะไร เพราะว่าการคน้หากนัจากภายนอกนั้นเขา
จา้งนกัสืบ จา้งคนสืบไดท้ั้งนั้น 

แต่ถา้การคน้หาจากภายใน จิตมนัตอ้งคน้หาตวัของมนัเองแลว้ตวัของมนัเอง มนัก็มีอวิชชา
อยูใ่นนั้น แลว้ตวัของจิตจะคน้หาตวัของจิตน้ี มนัลึกลบัมาก แต่ถา้เราตั้งสติ มนัจะเป็นมหาสติแลว้ 

ดูสิ เวลาเขาเล่นฟุตบอลกนั ลูกโทษจงัหวะสอง ฟรีคิกน่ีเขาตอ้งเตะอยา่งไร จากจุดโทษเขา
ตอ้งเตะอยา่งไร จิตท่ีมนัละเอียดเขา้มา กายกบัจิตท่ีมนัใกลก้นัเขา้มาน้ี มนัถึงจะตอ้งระหว่างผูรั้กษา
ประตูกบัผูท่ี้เตะ เห็นไหม แค่จงัหวะเดียว น่ีก็เหมือนกนั ความคิดมนัละเอียดข้ึน มนัสั้นข้ึน ช่วง
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สายบงัคบับญัชา ระหว่างจิตกบัขนัธ์ ขนัธ์อยา่งหยาบ ขนัธ์อยา่งกลาง ขนัธ์อยา่งละเอียด กายอยา่ง
หยาบ กายอยา่งกลาง กายอยา่งละเอียด 

อนัน้ีเราจะจบักายอยา่งละเอียดแลว้นะ ระหว่างจิตกบักายท่ีมนักระทบกนั ระหว่างจิตกบั
กาย ระหว่างอวิชชากบัความโลภ ความโกรธ ความหลง ตวักามราคะ ส่ิงท่ีเป็นกามราคะ มนั
ละเอียดลึกซ้ึงเขา้มา มนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา เป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา เพราะมนัอยูท่ี่ไหน ส่ิงท่ีเป็น
ชั้นเป็นตอน มนัก็อยูท่ี่จิตน่ีแหละ 

จิตท่ีมนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา แลว้ถา้เราจะเขา้ไปจบัส่ิงน้ีมาด าเนินการ เราจะท าอยา่งไร 
มนัจะยอ้นกลบัเขา้มา มนัถึงเป็นมหาสติ มนัถึงเป็นมหาปัญญา มหาสติมหาปัญญาอยา่งน้ี มนัจะ
ยอ้นกลบัเขา้มาจบัตวักายจากภายใน ถา้ตวักายจากภายในอยา่งน้ี ถา้จบัไดน้ะ มนัจะสะเทือนเล่ือน
ลัน่ในหวัใจ มนัจะเห็นผลงานของการประพฤติปฏิบติั 

ถา้จิตของเราไม่ไดจ้บัตอ้งกายอนัละเอียดน้ี แลว้เราจะเอาอะไรไปประพฤติปฏิบติั เราจะ
เห็นทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บั นิโรธะน่ีทุกขด์บั วิธีการดบัทุกขม์นัจะเกิดอยา่งไร ขั้นของกาม
ราคะ ส่ิงท่ีละเอียดในหวัใจ กามฉนัทะท่ีมนัพอใจอยูน้ี่ ส่ิงน้ีทุกขม์นัอยู่ท่ีไหน เราก็ไปมองกนันะ 
เพราะอะไร เพราะเพศตรงขา้มส่ิงนั้นมนัถึงเป็นกามราคะ กามราคะเกิด เพราะเราชอบใจเพศตรง
ขา้มต่างๆ นัน่มนัเป็นเร่ืองของโลกๆ 

แต่ท่ีเป็นความเป็นไปของหวัใจน้ี ถา้เป็นวิปัสสนากามราคะ พอมนัเขา้ไปถึงระหว่างจิตกบั
ขนัธ์ท่ีมนัสัมผสักนั จิตกบัอสุภะในหวัใจ นัน่มนัเป็นกามจากภายใน มนัเป็นความคิด เป็น
ความรู้สึกจากหวัใจ มนัเป็นกามทั้งนั้น กามอยา่งน้ีถา้มนัยอ้นกลบัไปท่ีกายละเอียดได ้กายละเอียด
อยา่งน้ีมนัเป็นท่ีซุกซ่อน เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลง มนัอยูต่รงน้ี ถา้มนัจบัได ้มนั
สะเทือนเล่ือนลัน่กลางหวัใจ แลว้วิปัสสนาไปเป็นมหาสติ เหมือนน ้าป่า น ้ าท่ีรุนแรงมาก น ้าโอฆะ
ท่ีอวิชชามนักดหวัจิตใหอ้ยูใ่นอ านาจของมนั น่ีเราอยูใ่ตอ้  านาจของพญามาร อยูใ่ตอ้  านาจของกาม
ราคะน้ีมาก่ีภพก่ีชาติ 

การเกิดและการตายน้ี เวลาจิตมนัสงบเขา้มา แลว้ยอ้นอดีตชาติว่าอดีตชาติมนัเป็นมา
อยา่งไร อดีตชาติมนัก็เป็นส่ิงท่ีปกปิดส่ิงน้ีไว ้อดีตชาติ ส่ิงต่างๆ น้ีเพราะเราสร้างคุณงามความดี เรา
เกิดตายๆ การเกิดและการตายน้ีมนัก็เป็นชาติชาติหน่ึง ชาติชาติหน่ึงแลว้มนัก็พฒันาการ พระ
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โพธิสัตวเ์กิดตาย เกิดตายชาติหน่ึง เพราะเราไม่เคยประพฤติปฏิบติั เราไม่มีธรรมขององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

กาฬเทวิล ในสมยัพุทธกาล ท่ีเขาไดฌ้านไดส้มาบติักนัอยู ่มนัก็เป็นชาติหน่ึงๆ มาอยา่งน้ี ส่ิง
ท่ีเป็นชาติหน่ึงของเขามา แต่เราเกิดมาแลว้เรามีธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ เรามีครู
บาอาจารยค์อยช้ีน า ถา้มีคนช้ีน า ส่ิงท่ีมนัพบเห็นเขา้มาเป็นความเห็นของภายใน มนัไม่ใช่การยอ้น
อดีตชาติ มนัเป็นการเห็นอริยสัจ มันเห็นทุกข์ เห็นเหตุให้เกดิทุกข์ ทุกข์ดบั วธีิการดบัทุกข์ น่ี
อริยสัจมันเกดิตรงนี ้ มนัเกดิจากก าลงัของใจ มนัเกดิจากก าลงัของมหาสต ิ มหาปัญญา มนัจะมี
ก าลงัของมนั ถา้มีก าลงัของมนั มนัจบัตรงน้ีได ้มนัก็วิปัสสนาของมนัไป 

วิปัสสนานะ ตั้งข้ึนมา กิเลสมนัจะลึกลบัซบัซอ้น มนัจะหลบ หลบว่าน่ีคือปล่อยแลว้ วาง
แลว้ มนัจะเป็นสภาวะแบบนั้น ถา้ปล่อยแลว้ วางแลว้ ส่ิงอะไรท่ีมนัเป็นผลตอบสนอง ถา้เวลามนั
ปล่อยแลว้มนัก็ว่าง จะว่างขนาดไหน พอเราออกมากระทบกบั รูป รส กล่ิน เสียงจากภายนอก มนั
รับรู้แลว้มนัก็มีความรู้สึก แมจ้ะไม่กระทบจากภายนอก ถา้เราก าหนด เราตั้งสติไว ้ ใหจิ้ตมนัสงบ
อยูอ่ยา่งน้ี ใหม้นัว่างอยูอ่ยา่งน้ี เด๋ียวมนัก็แสดงตวั เพราะส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีมนัมีอยู ่มนัจะแสดงตวัของ
มนัออกมา ถา้มนัแสดงตวัของมนัออกมา มนัก็ไม่ว่างจริงน่ะสิ มนัหลบมนัหลีกไปต่างๆ 

เวลาวิปัสสนา อสุภะเกิดอยา่งน้ี แต่ท่ีเขาวา่อสุภะๆ เร่ิมตน้พิจารณาจากกายนอก มนัเห็น
กาย มนัจะเน่าเป่ือยพุพองขนาดไหน มนัก็เป็นสภาวะแบบนั้น มนัไม่สลดจนเป็นธรรมสังเวช
เหมือนขั้นอสุภะหรอก ท่ีมนัเห็นสภาวะแบบนั้น คือว่ามนัเห็นสภาวะเป็นไตรลกัษณ์ มนัเป็น
อนิจจงัต่างหาก ขณะท่ีคืนสู่สภาพเดิม อยา่งสกิทาคามี เวลาจิตมนัเห็นสภาพของส่ิงต่างๆ มนัคืนสู่
สภาพเดิมของเขา มนัแยกออกระหว่างกายกบัจิต แยกออกจากกนั นัน่มนัรวมใหญ่อยา่งนั้น 

แต่อนัน้ีมนัสยดสยองกว่านั้นเยอะ ท่ีว่าจะเกิดอสุภะ เกิดซากศพ ซากอยา่งนั้นมนัเป็นซากท่ี
ไม่มีชีวิต ซากท่ีอยูป่่าชา้นั้น ส่ิงท่ีอยูป่่าชา้มนัเป็นซากศพ มนัไม่มีชีวิตหรอก ขณะท่ีมนัเกิดจากใจ
ข้ึนมา อสุภะท่ีเกิดจากภายใน เพราะอะไร เพราะอสุภะมนัเป็นธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ อสุภะมนัเกดิจากสภาวธรรม สภาวธรรมคือจติมนัสงบเข้ามา แล้วจติมนัจบักายได้อย่างนี้ 
มนักเ็ป็นอสุภะ 

ถา้จิตมนัจบัไม่ไดล่้ะ จบัไม่ไดม้นัก็ไม่เห็นอสุภะใช่ไหม มนัไม่เห็นอสุภะเพราะอะไร 
เพราะมนัเป็นสภาวะจากภายใน ระหวา่งจิตท่ีมนัเป็นเจโตวิมุตติ จิตท่ีมนัมีก าลงัของมนั ฟังค าว่า 
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“มหาสติ มหาปัญญาสิ” ค าวา่ “มหาสติ มหาปัญญา” น้ีมนัเกิดมาจากไหน มนัสร้างมาอยา่งไร มนั
ถึงเป็นมหาสติ มหาปัญญา 

ถา้มนัเป็นมหาสติ มหาปัญญา มนัก็ตอ้งมีก าลงัของมนัใช่ไหม ถา้มนัมีก าลงัของมนัข้ึนมา 
เวลามนัไปเห็นสภาวะของกายจากภายใน กายท่ีเราจบัได ้กายท่ีละเอียด กายท่ีว่าจิตมนัหลง กิเลส
มนัอาศยัตรงน้ีเป็นท่ีพกัไง อาศยัเป็นท่ีซุกซ่อน น่ีก าลงัของมนั เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง น้ีเป็นพ่อแม่ของอวิชชา ปู่ ของอวิชชามนัอยูข่า้งบน ปู่ ของอวิชชามนัเป็นผูท่ี้ควบคุม
นโยบาย แต่ผูท่ี้ปฏิบติังานใหเ้กิดใหต้าย มนัอยูต่รงน้ีต่างหาก 

ส่ิงท่ีกระทบกระเทือนกนัระหว่างกิเลสกบัธรรม มนัก็มาจากตรงน้ีเป็นตวัตั้ง ถา้ไม่มีเร่ือง
ของกามราคะ เร่ืองของการประพฤติปฏิบติัมนัจะไม่ทุกขย์ากขนาดน้ีหรอก เพราะมนัเป็นเร่ืองของ
กามราคะ เป็นเร่ืองการวางยาของกิเลส มนัวางยาไวใ้นหวัใจ วา่ฉนัรักคนนั้น ฉนัพอใจคนน้ี ฉนั
ดีกว่าคนโนน้ คนโนน้ดีกว่าเรา เราดีกว่าเขา ตรงน้ีมนัหนกัหนาสาหสัสากรรจก์ว่าสังโยชน์อนั
ละเอียดนะ 

สังโยชน์อนัละเอียด อยา่งมานะ ๙ น้ีมนัถือตวัถือตน แต่อนัน้ีมนัถือเพื่อเสพความรู้สึก ส่ิงท่ี
เสพความรู้สึก ถา้มนัวิปัสสนาไป มนัจะปล่อย ปล่อยเขา้มา มนัปล่อยนะถา้ก าลงัมนัพอ ถา้ก าลงัไม่
พอ มนัก็สร้างภาพวา่ปล่อยเหมือนกนั สร้างภาพว่า “ปล่อยแลว้นะ น่ีแหละ พระอนาคามี” พระ
อนาคามีชัว่คราว แลว้เด๋ียวมนักก็ลบัมาเหยยีบหวัพระอนาคามีน่ีแหละ เวลามารมนัเกิดข้ึนมา มนั
เหยยีบจนหวัคว  ่าหวัคะม าเลย มนัเหยยีบหวัเพราะมนัเส่ือม 

พอมนัปล่อยหนหน่ึง แลว้เราชะล่าใจว่ามนัเป็นความจริง เวลามนัตีกลบัข้ึนมา เห็นไหม 
น ้าป่านะ การต่อสู้การวิปัสสนา บางทีมนัปล่อยขนาดไหน ไม่เช่ือใจเพราะมนัไม่มีเหตุมีผล มนัไม่
เป็นความจริงอยา่งนั้น ถา้ไม่เป็นความจริงอยา่งนั้น ก็ตอ้งตั้งข้ึนมา ตั้งสุภะข้ึนมาก็ได ้ตั้งสุภะข้ึนมา 
ตั้งรูปท่ีสวยท่ีสุด ตั้งรูปท่ีพอใจท่ีสุดมาแนบไวก้บักาย ใหม้นัแสดงตวัออกมา ถา้มนัปล่อยจริงนะ 

แต่ถา้มนัปล่อยไม่จริง มนัไม่ตอ้งตั้งหรอก มนัเป็นอสุภะอยู่อยา่งนั้นล่ะ ถา้ก าลงัมนัพอนะ 
พอพิจารณาไป มนัปล่อย มนัก็หดเขา้มาๆ เพราะอะไร เพราะมนัจะมาขาดกนัท่ีความรู้สึกอนัน้ีไง 
ความรู้สึกของใจน้ี ถา้มนัปล่อยเฉยๆ มนัไม่มีเหตุไม่มีผล แต่ถา้มนัวิปัสสนาข้ึนมา มนักช็ านาญข้ึน
หนหน่ึง รวดเร็วข้ึนหนหน่ึง รวดเร็วข้ึนนะ แต่เดิมท างานทีหน่ึงก็ยื้อกนัไป เหมือนเวลาเราท าธุรกิจ 
ท าอยา่งโนน้ก็ไม่เสร็จ ท าอยา่งน้ีก็ไม่ได ้ไม่เสร็จงานสักที เพราะไม่มีความช านาญ ท าบ่อยคร้ังเขา้ 
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บ่อยคร้ังเขา้ มีความช านาญมากเขา้ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินกระบวนการ จะท าไดค้ล่องแคล่วมากมาย 
คล่องแคล่วข้ึนมา เสร็จงานไดเ้ร็วข้ึน เก็บงานไดดี้ข้ึน 

น่ีก็เหมือนกนั วิปัสสนาไป มนัท าไดเ้ร็วข้ึน มนัก็ปล่อย ปล่อยหนหน่ึงๆ มนัจะมีความสุข 
พอปล่อยหนหน่ึงก็ว่า “มนัเป็นอนาคามีหนหน่ึง” ไม่เป็นหรอก! ไม่เป็นหรอก! มนัหลอก มนัเป็น
อนาคามิมรรค แต่มนัไม่เป็นอนาคามิผล บุคคล ๘ จ าพวก เห็นไหม อนาคามิมรรค อนาคามิผล ถา้
เป็นอนาคามิผล ผลมนัจะเป็นอยา่งไร ผลมนัจะเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนัโตแ้ยง้ น่ีกิเลสมนัหลอก
อยา่งน้ี แมแ้ต่การวิปัสสนาอยู ่การท าอยูน้ี่ กิเลสมนัก็ย  า่หวัเราไปตลอดเวลา 

แลว้เราก็บอกว่า เราภาวนาตั้งแต่เร่ิมตน้มา นัน่ก็ทุกข ์นัน่ก็ยาก การทุกขก์ารยากนั้นเพราะ
เร่ิมตน้จากภาวนาไม่เป็น พอภาวนาไม่เป็นมนัก็เป็นความทุกขย์ากอนัหน่ึง พอภาวนาเป็นข้ึนมา 
เวลาท างานข้ึนมา มนัจะไดผ้ลงานข้ึนมา มนัก็ยากอีกอนัหน่ึง ยากแบบผูบ้ริหารไง ยากแบบเจา้ของ
บริษทัขา้มชาติ ขา้มภพขา้มชาติเลยนะ แลว้มนัจะบริหารจดัการอยา่งไร? ก็บริหารจดัการดว้ยสติ-
มหาสติ มหาสติน้ีควบคุมแลว้พลิกแพลงตลอดไป เพราะอะไร เพราะมนัมีตวัแปรมหาศาลเลย 

เพราะมนัขา้มภพขา้มชาติ ตวัแปรในเร่ืองของกรรม ตวัแปรในเร่ืองของอ านาจวาสนา ตวั
แปรในเร่ืองของสติปัญญาในปัจจุบนั ปัจจุบนัท่ีท าอยูน้ี่ มหาสติมหาปัญญาท่ีเกิดในปัจจุบนัน้ี 
ปัจจุบนัน้ีเกิดมาจากใคร? ก็เกิดมาจากกรรมฐาน เกิดมาจากเราตั้งฐานข้ึนมา เกิดจากวิปัสสนา
ข้ึนมา วิปัสสนาข้ึนมา สร้างสมข้ึนมา มนักแ็ยกแยะของมนัไป มนัจะเป่ือย มนัจะเน่าขนาดไหน มนั
จะหดเขา้มา หดเขา้มา ละเอียดเขา้ไป ดีข้ึน สะดวกข้ึน ปล่อยวางเร็วข้ึน เร็วข้ึน ซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าๆๆ 
อยา่ชะล่าใจ ชะล่าใจไม่ได ้

ถา้เป็นเจโตวิมุตติท่ีมนัก าลงัเป็นอยา่งน้ี แลว้มนัสะเทือนหวัใจนะ แลว้ถา้มนัปล่อยทีหน่ึง 
มนัร่ืนเริงนะ เวลาออกจากภาวนา เวลาใชชี้วิตปกติประจ าวนั เราตอ้งหาอยูห่ากินของเราข้ึนมา 
เวลาปล่อยออกมา มนัจะเดินไปไหน มนัจะแปลกประหลาดมหศัจรรย ์ เหมือนไม่ไดอ้ยูใ่นโลก 
เหมือนมีเราคนเดียวอยูใ่นโลกน้ี พวกท่ีเขาอยูใ่นโลก เหมือนกบัเขาไม่มีความส าคญัอะไรเลย แต่
เราน้ีมีความส าคญัอยูค่นเดียว สภาวะท่ีมนัออกมา ถา้มนัยงัไม่ถึงท่ีสุด ตอ้งวิปัสสนาซ ้าเขา้ ถึงท่ีสุด
มนัละเอียด ละเอียดเขา้มาถึงตวัของจิตเอง มนัขาดท่ีน่ีนะ มนัขาดท่ีน่ี พลิกฟ้าคว  า่ดินเลย เพราะ
อะไร เพราะจิตดวงน้ีมนัจะไม่เกิดบนกามภพอีกแลว้ กามภพตั้งแต่เทวดาลงมา 
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ถา้มนัไม่เกิดบนกามภพ มนัไม่เกิดอยา่งไร กายแยกออกไป ระหว่างกายกบัจิตท าลายกนั 
ท าลายกนั จิตน้ีหลุดออกไป ว่างออกไป จนเป็นจิตลว้นๆ นะ น่ีเจโตวิมุตติ เอาก าลงัของจิตน้ีฝึกฝน
ซ ้ าเขา้ไปๆ พระอนาคามี ๕ ชั้น มนัยงัมีเศษส่วนของมนั 

ดูสิ เราไม่ตอ้งการส่ิงใดๆ เลย ส่ิงท่ีเรามีประสบการณ์ในชีวิตของเรา สมบติัของเราน้ี เรา
ปฏิเสธหมดเลย แต่เราเคยมีสมบติัไหม เรารู้ไหมว่าเราเคยมีสมบติั เราเคยมีสมบติัเท่าไร เรากรู้็ของ
เราใช่ไหม น่ีก็เหมือนกนั เราท าลายกามราคะทั้งหมด แต่ความเป็นไปของจิต ส่ิงท่ีมนัท าลาย
ออกไปแลว้ แต่ความรู้สึกอนัละเอียดท่ีเรารับรู้ส่ิงท่ีของเราเคยมีอยู ่เราใชปั้ญญาใคร่ครวญไป ส่ิงน้ี
มนัจะปล่อยๆๆๆ ส่ิงทีเ่ป็นพระอนาคามมีนัขาด เวลาขณะทีม่นัขาด มนัพลกิฟ้าคว า่ดินเลย ครืน! 
ในหัวใจ น่ีขณะของจติ ทุกข์ เหตุให้เกดิทุกข์ นิโรธดบั วิธีการดบัทุกข์ด้วยมรรคญาณ เห็นไหม 

มรรคญาณ ทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บั วธีิการดบัทุกขจิ์ตน้ีกลัน่ออกมาจากอริยสัจ เจโต
วิมุตติน้ีมนักลัน่ออกมาจากอริยสัจโดยตรง พอมนัเป็นอริยสัจข้ึนมา แลว้ว่าง แลว้ท าลายเศษส่วน
ออกไป น่ีติดอีกนะ ติดอีกเพราะอะไร เพราะโลกน้ีว่างหมด กายนอก กายใน กายในกาย พิจารณา
กายไปจนหมดเลย พิจารณาไปก็ว่าง มีความสุขมหาศาล น่ีติดนะ 

ถา้มีครูบาอาจารย ์ว่างนั้นใครเป็นคนว่าง กายน้ีมนัตั้งอยูบ่นอะไร กายอยา่งหยาบ กายอยา่ง
กลาง กายอยา่งละเอียดน้ีท าลายหมดแลว้ ท าลายจนส้ินกระบวนการของส่ิงท่ีว่ามนัเป็นกายกบัจิต
แยกออกจากกนัแลว้ แลว้กายท่ีมนัท าลายไปแลว้น้ีมนัตั้งอยู่บนอะไร แลว้สถานะของภพของชาติ
มนัอยูท่ี่ไหน ถา้มนัท าลายไปแลว้ ถา้มนัไม่มีกาย แลว้จิตมนัอยูท่ี่ไหน 

ภวาสวะ ตวัภพ ถา้พิจารณากายเป็นกายอนัละเอียดก็ได ้ กายของจิต จิตท่ีเป็นกายอนั
ละเอียดลึกซ้ึงมาก ละเอียดยบิเลย แลว้มนัจบัตอ้งไม่ได ้เห็นไหม จบัตอ้งไม่ได ้อรหตัตมรรคมนัจะ
ละเอียดเขา้ไปอีก “โมฆราช เธอจงมองดูโลกน้ีใหเ้ป็นความว่าง” ว่างหมดเลย แลว้มีก าลงัมหาศาล 
ผูท่ี้มีก าลงัขนาดน้ี มนัเป็นเจโตวิมุตติ 

ค าว่า “เจโตวิมุตติ” ดูสิ จิตปกติ เหมือนกบัของท่ีสกปรก ขณะท่ีว่าท าความสงบไปบางคร้ัง
บางคราว มนัยงัรับรู้ส่ิงต่างๆ มนัยงัเห็นส่ิงต่างๆ ได ้ ค  าว่า “เห็นส่ิงต่างๆ ได”้ เพราะอยูท่ี่อ  านาจ
วาสนาดว้ย เห็นไดม้าก ไดก้วา้ง ไดแ้คบ ไดต้ื้น ไดลึ้กเพราะอะไร เพราะก าลงัของจิตนั้น มนัเห็น
โดยอวิชชา เห็นโดยอนิจจงั เห็นโดยท่ีไม่มีส่ิงใดควบคุมไดเ้ลย แลว้เราวิปัสสนาของเราโดยเจโต
วิมุตติ มนัปล่อยวางเป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา กิเลสอยา่งหยาบๆ กิเลสอยา่งกามราคะ ท่ีมนัเป็นโอฆะ
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ในหวัใจ มนัขาดออกไปจากใจ แลว้ก าลงัของจิตมนัมีก าลงัแรงมากมหาศาล มนัจะไปรู้ส่ิงต่างๆ 
โลกน้ีปิดไม่ไดน้ะ 

ถา้มนัจะพาติด มนัติดเพราะวา่มนัส าคญัตน ส าคญัตนว่าเป็นนิพพาน ส าคญัตนว่าเรารู้หมด 
ส าคญัตนว่าเราเป็นผูว้ิเศษ เทวดา อินทร์ พรหมจะมาส่งเสริมตลอด น่ีมนัส าคญัตน มนัส าคญัตน
อยา่งน้ี มนัยงัไม่ใช่ความจริง เพราะมนัมีความส าคญั เห็นไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ 
อวิชชา รูปราคะ-อรูปราคะ รูปฌาน-อรูปฌาน มนัเป็นราคะ ความวา่ง รูปว่าว่างก็เป็นราคะ ท่ีว่า
ว่างๆ ว่างๆ น้ีมนัเป็นราคะนะ ส่ิงท่ีเป็นรูปราคะ อรูปราคะ มนัเป็นความว่างหมด มนัปล่อยกาม
ราคะ มนัปล่อยทุกอยา่งหมดแลว้ มนัก็ยงัเป็นราคะ 

ส่ิงท่ีเป็นราคะอนัละเอียด แลว้ละเอียดอยา่งไร มนัละเอียดอยูท่ี่ไหน ส่ิงท่ีมนัจะละเอียด เจ
โตวิมุตติน้ีมนัละเอียดลึกลบัมาก มนัละเอียดมาก จิตมนัมีก าลงัมาก แลว้มนัรับรู้ เห็นไหม จิตอยา่ง
น้ีมนัจะเป็นไปไดห้มด มนัจะไป ในวฏัฏะน้ีปิดไม่ได ้มนัจะรู้ไปหมดเลย น่ียิง่รู้มนัยิง่ส าคญัตนว่า
มนัรู้ ยิง่ส าคญัตนว่าเป็นผูว้ิเศษ ยิง่ส าคญัตนว่าเป็นพระอรหนัต ์แต่ไม่ใช่! 

ถา้ไม่ใช่...จิต ถา้ยอ้นกลบัเขา้มา ยอ้นกลบัเขา้มาเขา้ไปถึงตวัมนั กายมนัตั้งอยูบ่นน้ี กายมนั
ตั้งอยูบ่นภวาสวะ กายมนัตั้งอยูบ่นภพ แลว้ภพน้ีมนัละเอียดมาก เจโตวิมุตติ ขณะท่ีมนัยอ้นกลบันะ 
ส่ิงท่ีว่าเป็นสมาธิท่ีเราคุยกนัว่าลึกลบัมหศัจรรยน้ี์ มนัยงัไม่ละเอียดเท่าอยา่งน้ีหรอก น่ีละเอียดมาก 
จบัจิตน่ี แลว้จะออกมาใชปั้ญญาอยา่งท่ีเราใชปั้ญญา ใชก้ารใคร่ครวญ ใชก้ารแยกเป็นอุคคหนิมิต 
เป็นวิภาคะ เป็นการแยกส่วนขยายส่วนนั้น...ไม่ใช่ ส่ิงน้ีมนัเป็นเร่ืองของการพิจารณากาย มนัเป็น
เร่ืองของอสุภะ เป็นเร่ืองของการตอบสนองระหว่างกายกบัจิต เวลาการตอบสนองระหว่างขนัธ์กบั
จิต การตอบสนองระหว่างปัญญากบัจิต แต่ตวัจิตเองท่ีมนัเป็นปัญญาญาณ เห็นไหม 

เจโตวมุิตติ ปัญญาวมุิตติ ถงึทีสุ่ดแล้วมนัจะเข้ามาในจุดเดยีวกนั แต่ขณะมาทีจุ่ดเดยีวกนั
น้ัน การเดนิต่างกนั ก าลงัของจติกต่็างกนั ปัญญาวิมุตติ อยา่งพระสารีบุตร พระโมคคลัลานะ ถึง
ท่ีสุดแลว้ก็เหมือนกนัดว้ยความสะอาดบริสุทธ์ิ แต่วิธีการต่างกนัมหาศาลเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีมนัละเอียดเขา้มาถึงตวัของภพ ตวัของท่ีตั้ง กายทั้งหมดตั้งอยูบ่นน้ี ได้
กายมาก่ีหม่ืนก่ีแสนก่ีลา้นๆ กายท่ีเกิดตายเกิดตายมาน้ี มนัก็ตั้งอยูบ่นจิตดวงเดียวน่ี เวลาวิปัสสนา
เขา้ไป กายอยา่งหยาบ กายอยา่งกลาง กายอยา่งละเอียด น่ีมนัแค่ภพน้ี แลว้เกิดดว้ยการวิปัสสนา
ญาณดว้ยเจโตวิมุตติน้ี มนัเห็นสัจจะความจริงข้ึนมา มนัเห็นสภาวะแบบน้ี แต่ถา้มนัเป็นอวิชชาท่ี
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พาเกิดพาตาย มนัหมุนเวียนเกิดตายไปมหาศาล ท่ีเราไม่เคยรู้มนัเลย มนัยิง่ไดก้ายมาไม่รู้ก่ีลา้นๆ 
กาย 

แลว้ขณะท่ีไดก้ายโดยเจโตวิมุตติ มนัเป็นกายเกิดจากอริยสัจ กายเกิดจากจิต เกิดจากทุกข ์
เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกขน้ี์ เราไดม้าจากองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไง เราเกิด
มาในท่ามกลางศาสนาไง เราเกิดมาท่ามกลางครูบาอาจารยท่ี์ร้ือคน้มา แลว้เราด าเนินตามกนัมา 
แลว้ส่ิงน้ีเรามาหมัน่ตรวจสอบ มนัก็ยอ้นกลบั ส่ิงท่ียอ้นกลบัได ้มนัจะไปเห็นจุดท่ีตั้งของกายถา้มนั
เป็นวิปัสสนา ถา้เป็นปัญญาวิมุตติ มนัตอ้งจบัได ้น่ีเหตุผลของจิต วิทยานิพนธ์ของจิตแต่ละดวง ใน
การวิปัสสนากาย วิปัสสนาจิต กาย เวทนา จิต ธรรมของแต่ละดวงจิตจะไม่เหมือนกนั แต่วิธีการท า
ความสะอาด กบั เคร่ืองด าเนินของมรรคเหมือนกนั แต่วิธีการไม่เหมือนกนั 

ถา้วิธีการเหมือนกนั มนัก็เป็นสัญญา ดูอยา่งขณะท่ีเราไปวิปัสสนาในปัจจุบนัน้ี ของท่ีเคย
ท าไดแ้ลว้ ถา้เอามาใชอี้ก กิเลสมนัยงัรู้ทนัเลย กิเลสมนัละเอียดลึกลบัขนาดน้ี ถา้เรามีอยา่งน้ีแลว้
เรายอ้นกลบัเขา้มา วิปัสสนาอยา่งน้ีดว้ยมรรคญาณ มรรคญาณมนัจะละเอียดลึกลบัซบัซอ้นมาก 
ลึกลบัซบัซอ้นยิง่กว่าขั้นของกามราคะนะ 

ขั้นของกามราคะมนัสืบต่อมาจากโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคา
มิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล มนัสืบต่อกนัมา สืบต่อกนัมาจากปัญญาขนัธ์ ปัญญาท่ีเกิดจากใจ 
ปัญญาท่ีเกิดจากอริยมรรค แต่ถา้เป็นปัญญาญาณอยา่งน้ี มนัเป็นปัญญาของมนัโดยเฉพาะ 

อวชฺิชา ปจฺจยาสงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา วิญฺญาณ  มนัเป็นหน่ึงเดียว มนัไม่มีการกระทบไง 
แล้วย้อนกลบัเข้าไปท าลายมนั พลกิคร้ังเดยีวด้วยปัญญาญาณอนัละเอยีด ภพนีก้ต้็องโดนท าลาย 
เห็นไหม ส่ิงทีป่ล่อยเข้ามาหมดแล้ว ปล่อยกายเข้ามาหมดแล้ว เป็นตัวของมนัเองกต้็องท าลายตัว
มนัเองด้วย พอท าลายตัวมนัเอง พลกิฟ้าคว า่ดนิ จบส้ินกระบวนการ น่ีไง เจโตวมุิตติ ส้ินสุด
กระบวนการของเจโตวมุิตตินี ้จติมหัศจรรย์มาก มหัศจรรย์เพราะอะไร เพราะไม่มกีเิลส มนัวมุิตติ
อยู่ในตัวมันเอง 

มนัเป็นวิมุตติอยูแ่ลว้ ไม่ใช่นิโรธสมาบติั มนัเป็นนิโรธของตวัมนัเอง มนัเป็นนิโรธในตวั
ของมนัเอง พระอรหนัตนิ์โรธตลอดเวลาส่ิงท่ีเป็นนิโรธในหวัใจน้ีมนัเป็นนิโรธอยูแ่ลว้ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เขา้สมาบติั นั้นก็เขา้สมาบติัอยูเ่ฉยๆ แต่ท าได ้
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แต่ถา้เป็นปุถุชนล่ะ ปุถุชนมนัเขา้สมาบติัต่างๆ มนัก็รู้ของมนัโดยอนิจจงั โดยกิเลสพารู้ แต่
น่ีโดยธรรมพารู้ เพราะธรรมไม่หวั่นไหว ธรรมไม่มสัีงโยชน์ ธรรมไม่มอีวชิชา ธรรมไม่มส่ิีงต่างๆ 
เลย ธรรมอยู่ในหัวใจดวงนี้ 

น่ีเจโตวมุิตติ ส่ิงนีป้ระเสริฐทีสุ่ด ประเสริฐในการประพฤติปฏบิัติ เอวงั 


