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ฟังเทศน์ในภาคปฏิบตั ินะ ในภาคปฏิบตั ิ เราจะปฏิบตั ิบชู าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ไว้ว่า “อย่าบูชาเราด้วยอามิสเลย ให้บชู า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบตั ิเถิด” แล้วเราจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าในหัวใจของเรา
“พุทธะ” พุทธะคือใจของเรานะ ถ้าพุทธะเป็ นใจของเรา เราจะบูชาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ ถ้าเราจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ เห็นไหม พุทธะของใคร
ความรู ้สึกของใคร เราเกิดมาด้วยสายบุญสายกรรม เราเกิดมาเป็ นพ่อเป็ นแม่กนั อุปัชฌาย์ครู บา
อาจารย์ เวลาเกิด อุปัชฌาย์น้ ีก็เป็ นพ่อเป็ นแม่เหมือนกัน
“การเกิดในโลก” กับ “การเกิดในธรรม” เห็นไหม โลกเขายังมีอยูเ่ ลยว่า ถ้าเป็ นการเกิดใน
โลก เราเกิดมาเป็ นครอบครัว ความอยูร่ ่ วมกัน ถ้ามีบุญกุศล เราเกิดมาแล้วจะร่ มเย็นเป็ นสุ ขใน
ครอบครัวของเรา จะว่านอนสอนง่าย พ่อแม่ปยู่่ าตายายมีความร่ มเย็นเป็ นสุ ข มีความอบอุ่นใน
ครอบครัว นี่คือความร่ มเย็นเป็ นสุ ขในทางโลก
ถ้าเราได้ญตั ติจตุตถกรรม บวชมาเป็ นสงฆ์ บวชมานี้มนั ก็เป็ นสมมุติสงฆ์ บวชมาโดย
สมบูรณ์ ก็เหมือนกับเป็ นครอบครัวของศากยบุตรพุทธชิโนรส เป็ นครอบครัวของสงฆ์ สังฆะ ใน
การเป็ นอยูข่ องสงฆ์ สงฆ์ ถ้ามีความมัน่ ใจของเรา เราเป็ นพระโดยสมบูรณ์ เราจะประพฤติปฏิบตั ิ
ไง ถ้าในการประพฤติปฏิบตั ินะ เพราะเราจะปฏิบตั ิบชู าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือ
ปฏิบตั ิบชู าเรา
เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ ขณะที่ปรารถนาเป็ น
พระโพธิสัตว์ เห็นไหม สิ่ งที่สร้างบุญกุศลมา สร้างบารมีมา ปรารถนามาเป็ นองค์สมเด็จพระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างมา ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย เกิดตายๆ อยูอ่ ย่างนั้น นี่สร้างคุณ
งามความดีมา
นี่ก็เหมือนกัน ในเมื่อเราจะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บูชาในหัวใจของเรา การ
เกิดการดับในหัวใจ ความสุ ขความทุกข์ในหัวใจนี้มนั ก็เกิดดับอยูต่ ลอดเวลา เพราะมันอยูใ่ นวัฏฏะ
วัฏฏะทางโลก วัฏฏะโดยธรรมชาติของเรา วัฏฏะมันเวียนไปตามโลก วัฏฏะอย่างนี้มนั เผาลนเรา
ตลอดเวลา สิ่ งที่เผาลนแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้ ถ้าเราปฏิบตั ิบูชาที่นี่ เราจะมีความสงบร่ มเย็นของเรา
ที่นี่ ถ้ามีความสงบร่ มเย็นของเราในหัวใจนะ
ถ้าเราทาความสงบของใจ ถ้าเรากาหนดพุทโธๆ ขึ้นมา นี่ความสงบของใจ ถ้าใจมันสงบเข้า
มา นี่อยูท่ ี่อานาจวาสนาของจิต จิตที่สร้างบุญญาธิการมา เห็นไหม ดูสิ ดูเวลาปรารถนาเป็ นพระ
โพธิสัตว์ถา้ ปรารถนาเป็ นพระโพธิสัตว์ สร้างบุญกุศลมาขนาดไหน นี่มนั มีบารมี
ใจก็เหมือนกัน ใจที่เราสร้างบุญญาธิการมา ใครทาความสงบของใจเข้ามา ถ้าดูทางโลกเขา
ดูที่เขาใช้เป็ นอาชีพของเขา เขาทายทักต่างๆ ได้ เพราะอะไร เพราะเขามีพรหมศาสตร์ เขาใช้พรหม
ศาสตร์ เขาใช้วิชาความรู ้ของเขา เขาทายทักของเขา แล้วโลกก็เชื่อกันนะ ไปหาสภาวะแบบนั้น เรา
จะดูเรื่ องอนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีเหตุการณ์อย่างไร เราจะได้แก้ไขของเราได้ นี่เราไปเชื่อเขา แต่
เราไม่เคยเชื่อตัวเราเองเลย
ตัวเราเองก็ทาได้ สิ่ งนี้เราทาได้นะ ถ้าเราทาความสงบของใจเข้ามา มันก็จะรู ้สิ่งต่างๆ ขึ้นมา
อย่างนี้ ถ้าจิตมันเคยสร้างบุญญาธิการมา มันจะเห็นได้ละเอียดกว่า แต่ถา้ คนไม่ได้สร้างบุญญาธิ
การมาหรื อไม่สนใจในทางนี้ มันจะเห็นเรื่ องได้หยาบกว่า
สิ่ งที่เราไปเห็นต่างๆ เราไปรู ้สิ่งต่างๆ อย่างนั้น มันไปรู ้เรื่ องภายนอก การรู ้เรื่ องอย่างนั้นมัน
ไม่ได้บชู าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย มันเป็ นเรื่ องของโลกๆ สิ่ งที่เป็ นโลกๆ เขายังทากัน
ได้ในสภาวะแบบนั้นนะ
พระผูท้ ี่ปฏิบตั ิเหมือนกัน ถ้าปรารถนาเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรารถนาเป็ น
พุทธภูมิก็จะมีความรู ้อย่างนี้ความรู ้ของเขา เขาจะรู ้สิ่งต่างๆ เขาจะมีฤทธิ์มีเดชของเขา ฤทธิ์เดชทาย
ทักได้ คนที่เชื่อมัน่ ในสภาวะแบบนั้นก็ไปหาอย่างนั้นมาเป็ นที่พ่ งึ นี่มนั ส่ งออก จิตที่ส่งออก เห็น
ไหม
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ความสงบของใจ เราต้องทาของเราเอง เวลาเรากาหนดพุทโธๆ ถ้าจิตมันสงบเข้ามา ถ้ามัน
เห็นสิ่ งใด ความเห็นสิ่ งนั้น เราเป็ นคนไปเห็น ถ้าเราเป็ นคนไปเห็นนะ มันไม่ได้เข้ามาที่ความสงบ
ของใจ เราเป็ นคนไปเห็น เห็นไหม ดูสิ เราเป็ นคนตาดี เรามองเห็นสิ่ งต่างๆ เราต้องเห็นหมดใช่
ไหม เราเห็นสิ่ งต่างๆ นี่เราเป็ นคนไปเห็น จิตมันก็ส่งออก พอจิตมันส่ งออก มันไม่เป็ นเอกัคคตา
รมณ์ จิตมันไม่ต้ งั มัน่
เรากาหนดพุทโธๆ เจโตวิมุตติ จิตมันต้ องสงบเข้ ามาก่อน ถ้าจิตมันไม่สงบเข้ามานะ มัน
เห็น ถึงสงบเข้ามา เริ่ มต้นมันก็จะเห็นของมัน เห็นในความเห็นของจิต มันจะเห็นออกไปเป็ นนิมิต
ถ้าเราไปเห็นสวรรค์ เห็นนรก เห็นสิ่ งต่างๆ นี่เราไปเห็นนะ สิ่ งที่เราไปเห็น นี่มนั ส่ งออก ผูท้ ี่ส่งออก
เวลาประพฤติปฏิบตั ิไป มันส่ งออกไปอย่างนั้น ถ้าไม่เห็น ก็คิดว่าเราไม่ได้ภาวนา ถ้าเห็นนี่มนั คิด
ว่าเป็ นคุณงามความดีนะ นี่กิเลสมันออกหน้า ถ้ากิเลสมันออกหน้า พอไปเห็นสิ่ งใด มันเสริ มไง มัน
เสริ มความเห็นของเรา
ถ้าจิตเราสงบ มันก็มีความตื่นเต้นอย่างหนึ่ ง จิตถ้ามันสงบแล้วมันไปเห็นสิ่ งต่างๆ มันก็มี
ความรู ้สึกอีกอย่างหนึ่ง ความรู ้สึกอย่างนี้มนั ทาให้เราออกนอกลู่นอกทาง ถ้ามีครู บาอาจารย์
จะต้องย้อนกลับเข้ามา ย้อนกลับเข้ามาให้มนั เป็ นตัวของมันเอง ถ้าจิตเป็ นตัวของมันเอง เห็นไหม
ดูสิ เวลากาหนดว่าว่างๆ กัน ที่เขาภาวนากัน “รู ้ว่าว่าง รู ้ว่าว่าง”...เขารู ้ว่าว่าง แต่ตวั เขาเองไม่ได้ว่าง
พอจิตมันเริ่ มเข้าไป เปลี่ยนจากจิตปกติธรรมดา มันก็จะมีความออกรู ้ต่างๆ สิ่ งที่ออกรู ้ต่างๆ
มันก็เหมือนกัน มันไปติดสภาวะแบบนั้น เราจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ เราจะรู ้อะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นให้
รู ้แล้วผ่าน รู ้แล้วผ่านนะ เห็นไหม มันจะไม่รู้ก็ไม่ได้ เพราะมันเป็ นสิ่ งที่มนั รู ้มนั เห็น จิตรู ้สิ่งที่ให้
มันรู ้ รู ้สิ่งต่างๆ มันก็ปล่อยวางไว้อย่างนั้น ถ้ามันปล่อยวางไว้ ตั้งสติไว้ ตั้งสติไว้ แต่มนั จะตั้งสติ
ไม่ได้เพราะอะไร เพราะกิเลสไง
เพราะถ้าเรามีกิเลส เราไม่ทนั กับความรู ้สึกของเรา มันเห็นสิ่ งใด มันก็วา่ สิ่ งนั้นนะ ยิง่ เรา
ศึกษาธรรม ยิง่ เราฟังเทศนาว่าการของครู บาอาจารย์ พอเห็นสิ่ งต่างๆ มันก็ว่าสิ่ งนั้นเป็ นความวิเศษ
วิโสไง สิ่ งนั้นเป็ นธรรม...ไม่ใช่หรอก ถ้าเราเห็นนิมิต เราเห็นสิ่ งต่างๆ เราเห็นวิญญาณ เราเห็นนะ
ดูสิ เรามองไป เรามีเพื่อนฝูงไหม เรามีหมู่คณะไหม เรามองไปก็เห็นเขา เราเห็นทั้งนั้นน่ะ เพราะตา
เราเห็น
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นี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราไปเห็นสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นความละเอียด มันมี ของอย่างนี้มนั มีอยูแ่ ล้วใน
วัฏฏะ เห็นไหม รู ปที่หยาบๆ เราก็เห็นด้วยความหยาบๆ รู ปที่ละเอียด ดูอย่างเชื้อโรค เขาต้องใช้
กล้องจุลทรรศน์ส่อง มันถึงจะเห็นเชื้อโรค เห็นสิ่ งต่างๆ นี่ก็เหมือนกัน จิตนี้ รู ปที่หยาบก็มี รู ปที่
ละเอียดก็มี ของเขามีอยูแ่ ล้ว เราจะเห็นหรื อไม่เห็น มันก็มีอยูแ่ ล้ว ถ้าเราเห็นนะ เห็นแล้วเราได้
ประโยชน์อะไรขึ้นมา เพราะอะไร เพราะมันไม่ใช่อริ ยสัจไง
แต่ถา้ จิตมันสงบเข้ามานะ มันต้องมีความสงบเข้ามาก่อน จิตต้องตั้งมัน่ ขึ้นมาก่อน ดูสิ ถ้า
กาหนดอานาปานสติ กาหนดลมหายใจ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เรามีสติรับรู ้ลมหายใจของเรา
ตลอดเวลา จิตมันสงบเข้ามานะ อาศัยลมหายใจนี้เป็ นเครื่ องอยู่ จิตถ้าไม่มีลมหายใจเป็ นเครื่ องอยู่
สิ่ งนี้มนั ก็เป็ นความรู ้ปกติ เป็ นความรู ้ของปุถุชน
ปุถุชน กัลยาณปุถุชน ปุถุชนมันควบคุมสิ่ งนี้ไม่ได้ ยิง่ ถ้าไปรู ้ไปเห็นสิ่ งต่างๆ เข้าไป มันก็ยงิ่
สาคัญมัน่ หมาย ความสาคัญมัน่ หมายนี้ก็เหมือนเราเป็ นเด็กใจแตก เด็กที่มนั ติดในรู ป รส กลิ่น
เสี ยง มันติดแสง สี เสี ยง ดูสิ พ่อแม่มีความทุกข์มากนะ ถ้าลูกของเราเสี ยไปกับรู ป รส กลิ่น เสี ยง
จากภายนอก เขาจะไม่ใช้ชีวิตเป็ นปกติธรรมดาของเขา เขาจะไม่มีการศึกษาของเขา เขาจะไม่
รับผิดชอบหน้าที่ของเขา เขาจะไม่ทาสิ่ งใดๆ ของเขา แต่ถา้ เขาไม่ลุ่มหลงในสภาวะแบบนั้น เขาจะ
รับผิดชอบหน้าที่ของเขา เขาจะทาประโยชน์ในหน้าที่การงานของเขา
นี่ก็เหมือนกัน จิตมันควรจะมีหน้าที่การงาน ถ้าไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
คนเราเวลาประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนไป มันไม่รู้จกั ความเป็ นจริ งอะไรหรอก เพราะอะไร เพราะมันมี
อวิชชา เพราะตัวเองยังไม่รู้ ถ้าเรายังไม่รู้เรื่ องตัวเราเอง แล้วเราจะรู ้เรื่ องอริ ยสัจได้อย่างไร
ดูสิ กาฬเทวิล สมัยพุทธกาล เขาก็มีฤทธิ์มีเดชนะ เขาระลึกอดีตชาติได้ ๔๐ ชาติ ระลึก
อนาคตได้ ๔๐ ชาติ แล้วเขาไปอยูบ่ นพรหมด้วย เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด เทวดานี่
ดีอกดีใจตั้งแต่เกิดนะ สะเทือนเลื่อนลัน่ ขึ้นไปถึงบนพรหม กาฬเทวิลลงมาจากพรหมเลยล่ะ มา
ขอดูไง เพราะเป็ นเพื่อนกับพระเจ้าสุ ทโธทนะ ก็มาขอดู
เพราะว่าเขาเป็ นพราหมณ์ เรื่ องพุทธลักษณะนี้เขาท่องจาได้ เขารู ้ได้หมดเลย แล้วเขามาเห็น
ของจริ งไง พอเขาเห็นของจริ งเข้า เขาดีอกดีใจนะ นี่คนมีฤทธิ์มีเดชขนาดนั้น แต่ฤทธิ์เดชอย่างนี้มนั
เป็ นโลกียะ มันเป็ นฌานโลกีย ์ มันไม่เป็ นประโยชน์กบั สิ่ งใดๆ เลย
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แต่ถา้ เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมาแล้ว พุทธกิจ ๕ เวลาเล็งญาณ
ขึ้นไป เล็งญาณเพื่ออะไร? เพื่อรื้ อสัตว์ขนสัตว์ ถ้าเล็งญาณเพื่อรื้ อสัตว์ขนสัตว์ ความเป็ นไปของ
วิทยาศาสตร์ นี่ไม่ได้ครึ่ งเลย ไม่ได้เศษเสี้ ยวของความรู ้จริ งของผูท้ ี่สิ้นกิเลสที่เป็ นเจโตวิมุตติ
เจโตวิมุตตินี่นะ เวลามันพ้นจากกิเลสไปแล้ว จิตนี้มนั ไม่มีกิเลส กล้องถ่ายรู ปหรื อกล้อง
ต่างๆ ที่เขาถ่ายกัน ถ้ามีสิ่งที่เป็ นวัตถุขวางอยู่ มันจะผ่านไม่ได้ มันทาได้แค่น้ นั แต่ถา้ จิตนี่มนั ผ่าน
ทะลุทะลวงได้ท้ งั หมดนะ เพราะอะไร เพราะจิตมันค้นคว้าไง มันจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์
เวลากษัตริ ยห์ รื อแพศย์หรื อพราหมณ์ต่างๆ สมัยพุทธกาล เขาอยูใ่ นบ้านในเรื อนของเขานะ
ทาไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงผ่านทะลุทะลวงเข้าไปเห็นในบ้านของเขา เห็นไหม ถ้า
เป็ นกล้อง ถ้าเป็ นวิทยาศาสตร์ ถ้ามันมีอะไรบังอยู่ มันก็เห็นไม่ได้ เพราะมันเป็ นเรื่ องความตกของ
แสง เป็ นเรื่ องของกล้องที่มนั จะจับภาพได้ แต่จิตนี้มนั มหัศจรรย์มากกว่านั้นนัก
ถ้าเป็ นอภิญญานะ พระอรหันต์ที่สิ้นกิเลสแล้ว ถ้ามีอภิญญา ๖ หูทิพย์ ตาทิพย์ ถ้าจิตสงบเข้า
มา แล้วเสี ยงตกที่ไหน แสงตกถึงที่ไหนนี่รับรู ้ได้หมด รับรู ้เสี ยงนั้น รับรู ้สิ่งต่างๆ ได้ ถ้ าทากิเลส
หมดไปจากใจ มันก็เป็ นความจริง มันเกิดจากญาณหยัง่ รู้ของท่ าน เป็ นญาณความจริง รู้ตามความ
เป็ นจริงนะ
แต่ถา้ มันมีกิเลสในหัวใจ เรารู ้จริ ง มันก็เป็ นญาณ ญาณรู ้ดว้ ยกิเลสไง ถ้าญาณรู ้ดว้ ยกิเลส สิ่ ง
นี้มนั รักษาไว้ไม่ได้ ถ้ารักษาไว้ไม่ได้ มันเป็ นฌานโลกีย ์ ฌานโลกียจ์ ะเห็นสภาวะแบบนั้น มันถึง
จะต้องปล่อยวางสิ่ งนั้นเข้ามาทาความสงบใจ กาหนดพุทโธเข้ามาหรื อกาหนดอานาปานสติเข้ามา
ก็ได้ ต้องทาให้จิตมันสงบเข้ามา ให้จิตมันมีกาลังของมัน ถ้าจิตมันมีกาลังของมัน สิ่ งนี้มนั จะเป็ น
ประโยชน์กบั เรา
กาหนดพุทโธๆๆ การจะทาความสงบนี้ก็ทาได้ยาก เพราะอะไร เพราะมันมีแรงของสิ่ งเร้า
ในใจ สิ่ งเร้าในใจเรานี้มนั เป็ นกิเลสใช่ไหม แล้วพอกิเลสมันต่อต้าน ดูสิ การทาหน้าที่การงาน ทุก
คนนะ เราจะประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าเราไม่มีศรัทธา เราไม่มีความเชื่อของเรา การประพฤติปฏิบตั ิของ
เรามันสักแต่วา่ แต่ถา้ เรามีศรัทธา เรามีความเชื่อของเรา นี่ศรัทธาความเชื่อ ถ้ามีความเชื่อ กาหนด
พุทโธๆ สิ่ งนี้มนั มีโอกาสที่จะเป็ นไปได้ มีโอกาสนะ
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แล้วถ้าเรามีอานาจวาสนา มันพุทโธๆๆ ไปบ่อยครั้งเข้า มีความตั้งมัน่ ของใจ สติมนั ต้อง
ตามไปพร้อมนะ ถ้าเรามีสติอยู่ การกาหนดพุทโธนี้มนั ก็พร้อมกับสติของเราไป ถ้าสติเราเผลอ มัน
พุทโธสักแต่ว่า แล้วมันไม่เข้ามาถึงตัวของใจ ถ้ามันเข้ามาถึงตัวของใจ นี่กาลังมันเกิดที่นี่ ใจมันเกิด
ที่นี่ เจโตวิมุตตินตี้ ้ องมีสมาธิเป็ นตัวนา สมาธิต้องเป็ นฐาน ถ้าสมาธิเป็ นฐานนะ แล้วถ้าเกิดปัญญา
ปัญญามันเกิดอย่างไร
ถ้าคาว่าปัญญาๆ ปัญญานี่เราไปใช้กนั ก่อน เห็นไหม เราศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็ นภาคปริ ยตั ิ แล้วเวลาจิตมันสงบเข้ามา มันคาดหมายของมันไป แล้วถ้ามัน
เห็นจริ ง เกิดด้วยญาณตามความเป็ นจริ ง ความเห็นจริ งนั้นก็เป็ นอนิจจัง แต่ถา้ มันเห็นความไม่จริ ง
เห็นไหม เพราะกิเลสมันพาเห็น สิ่ งที่เห็นนั้นไม่จริ ง แต่มนั เห็นจริ งๆ น่ ะ
ดูสิ คนทางโลกที่เขาไม่สมบูรณ์ทางสติของเขา เขาจะจินตนาการได้หมดเลย เวลาเขาจะคุย
กับเทวดา อินทร์ พรหม เขาพูดของเขาทั้งวันเลย เขาบ่นของเขาอยูค่ นเดียว แล้วเขาว่าเขาคุยกับใคร
ก็ไม่รู้ เสี ยงมันแว่วมาจากหู เขาก็พดู ของเขาไป ถ้ามันเป็ นอย่างนั้นคือจิตมันผิดปกติ
แต่ถา้ จิตเราเป็ นปกติ แต่มนั ก็มีกิเลสในหัวใจ เพราะอะไร เพราะเราศึกษาธรรมมา เราฟังมา
ในการประพฤติปฏิบตั ิเขาจะให้ได้กนั อย่างนั้น เราก็คาดหมายของเราไป สิ่ งนั้นไม่เป็ นประโยชน์
กับเราเลย สิ่ งนี้ทาให้เราเข้าถึงความสงบของใจไม่ได้ ถ้าทาความสงบของใจไม่ได้ เห็นไหม
ศีล สมาธิ ปัญญา ถ้ามันมีสมาธิข้ ึนมา มีกาลังขึ้นมา ถ้ามีกาลังขึ้นมาด้วยกาลังของสมาธิ
ด้วยกาลังของใจ ทางานอย่างไรมันถึงจะประสบผลสาเร็ จ ถ้ากาลังของใจมันมีแล้วมันส่ งออก มัน
ไม่ทวนกระแส มันไม่ใช่อริ ยสัจ ถ้าเป็ นอริ ยสัจ มันจะทวนกระแสกลับ ถ้าทวนกระแสกลับขึ้นมา
สิ่ งใดที่จะทาให้จิตนี้ทวนกระแสกลับเข้ามาได้
สิ่ งทีท่ วนกระแสกลับเข้ ามาได้ เพราะสติสัมปชัญญะ ถ้ ามีสตินะ พุทโธๆ เวลามันฟุ้ งซ่ านไป
พุทโธทีหนึ่ ง มันจะคิดไปเรื่ องต่างๆ ถ้ามีสติ พุทโธจะแจ่มชัด ชัดเจนมาก พุทโธไปบ่อยครั้งเข้า มัน
สะสมเข้าไป พลังงานนี้สะสมเข้ามา สะสมเข้ามาพร้อมกับสติไป ถ้าพร้อมกับสติไป คนสติอ่อน
สติแก่...สติอ่อน สติแก่ เกิดมาจากไหน? เกิดมาจากการฝึ กฝน
ถ้าเรามีการฝึ กฝน พุทโธๆ แล้ว ดูสิ เวลาเราพยายามตั้งใจของเรา พอพุทโธสักพักหนึ่งมันก็
หายไป แล้วผลตอบกลับมาคืออะไร? คือความอ่อนล้า คือความหงอยเหงาในหัวใจ แต่ถา้ เรามี
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ความแช่มชื่น เรามีความรื่ นเริ ง เรามีความอาจหาญ ถ้าจิตมันคึก มันมีกาลังของมัน แล้วตั้งสติของ
เราไว้ชดั เจนมาก พุทโธๆๆ ไป เห็นไหม มันชัดเจน มันไม่ออกข้างนอก เพราะอะไร เพราะสติมนั
เข้มข้น ถ้าสติมนั เข้มข้น สติมนั เกิดมาจากไหน? สติมนั เกิดจากจิต ไม่ ใช่ จติ
ถ้ามันเป็ นจิต จิตอยูก่ บั เราตั้งแต่เราเกิดมา จนเราตายนี่จิตถึงออกจากร่ าง ขณะที่เราเกิดมา
ตั้งแต่เป็ นทารก โตขึ้นมาจนมีความศรัทธาออกบวชเป็ นพระ ดูสิ สามเณรถือศีล ๑๐ เราก็ว่า
สามเณรนี้มีศีลอ่อนกว่าเรา เรามีศีล ๒๒๗ ไง แล้วสติสมบูรณ์ แล้วเราได้รักษาของเราไหม ความ
ปกติของใจนั่นล่ะคือตัวศีล
ศีล ๒๒๗ นัน่ คือสิ่ งที่ผดิ พลาด เป็ นข้อห้ามต่างๆ ศีล ๒๑,๐๐๐ ก็เป็ นข้อห้าม สิ่ งที่เป็ นข้อ
ห้าม ถ้าเราไม่ได้ทาผิด เราต้องไปตกใจกับสิ่ งใด ถ้ามีความปกติของใจ ศีลมันอยูท่ ี่นี่ ศีลมันอยูท่ ี่
หัวใจ อธิศีล ศีลคือความปกติของใจ
ถ้าการผิดพลาด ในเรื่ องของสภาวกรรม ถ้าไม่มีเจตนามันไม่ผดิ ศีลหรอก แต่ถา้ เราลังเล
สงสัย ทาอะไรก็ผดิ พลาดไปหมดเลย จะทาอะไรก็มีความผิดพลาด มีความกลัวไปหมด เห็นไหม
เรากังวลไปหมดเลย พอเรากังวลไปหมด มันก็กระทบเข้ามาถึงความรู ้สึกของเรา จิตใจมันก็
อ่อนแอ แล้วสติจะเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาจากสิ่ งที่เรรวน แล้วสิ่ งที่เรรวนนี้มนั จะเป็ นประโยชน์อะไร
กับเรา
สติจะเกิดขึน้ มาจากผู้ทมี่ นั่ คง สิ่ งทีม่ ั่นคงมันก็ชัดเจนขึน้ มา เห็นไหม ถ้าชัดเจนขึ้นมา เรา
กาหนดพุทโธๆๆ ไป มันจะกาหนดพุทโธ แล้วมันจะเป็ นตามความเป็ นจริ ง เพราะมันมีคาบริ กรรม
เราต้องใช้คาบริ กรรมพุทโธๆๆ เพราะจิตมันส่ งออก มันสงบแค่ขณิ กะ
มันไม่สงบ มันก็จินตนาการได้ ไม่สงบนะ มันก็เห็นภาพต่างๆ ได้ ความเห็นสิ่ งนั้น เห็น
ไหม หลับตาแล้วภาพมันยังมาได้อย่างไร นี่เราหลับตาแล้ว ภาพจากภายใน ภาพมันเกิดจากใจ ภาพ
มันเกิดจากอวิชชา ภาพมันเกิดจากภายใน สิ่ งนี้วางไว้ก่อน ถ้าเป็ นสมบัติของเรา มันอยูท่ ี่อานาจ
วาสนาของจิตแต่ละดวงนะ ถ้าจิตแต่ละดวงได้สร้างบุญญาธิการมา จิตคึกคะนอง เวลาจิตมันจะ
สงบลงไป ดูสิ ขณะที่มนั สงบ ให้ดึงกลับเข้ามา มันลงถึงบาดาลยังได้เลย ถ้าเวลาสงบขึ้นมา มันจะ
หลุดขึ้นไปเดินจงกรมบนอากาศ เห็นจิตเรานี้ข้ ึนไปนัง่ สมาธิอยูบ่ นก้อนเมฆ
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ถ้าจิตมันมีฤทธิ์มีเดชของมัน จิตมันคึกคะนองของมัน จิตที่มนั ได้สร้างบุญญาธิการมาใน
สภาวะแบบนั้น เราก็ต้ งั สติไว้ ไปอยูบ่ นก้อนเมฆ เราก็ไปอยูก่ บั จิตบนก้อนเมฆนั้น แล้วค่อยๆ ดึง
กลับมา ค่อยๆ ดึงกลับมา ดึงกลับมาอยูท่ ี่เราโดยที่ไม่ตอ้ งตื่นตกใจ ถ้ามันกลับมา มันจะไปไหน เรา
ฝึ กมัน เรารักษาไว้ มันต้องรักษาไว้จนกว่ามันจะมาตั้งมัน่ อยูท่ ี่กลางหัวอก ตั้งมัน่ อยูท่ ี่จิตของเรา จิต
นี้ต้ งั มัน่ นี่คืออาการของมัน อาการที่แสดงออก เห็นไหม จิตเวลามันจะสงบขึ้นมา มันมีการแสดง
อาการต่างๆ ของเขา โดยธรรมชาติของจิตนะ
แต่ถา้ มันเป็ นความเห็นของอวิชชา อวิชชามันมีเป้ าหมาย เวลาจิตลงเข้าไป ลงไปที่ไหน?
ลงไปนรกอเวจี มันเป็ นความสาคัญ มันไม่เป็ นความจริ ง ถ้ามันเป็ นความจริ ง มันต้องมีกาลังของ
มัน ถ้าจิตไม่มีกาลัง มันจะลงไปนรกอเวจีได้อย่างไร ถ้าไม่มีกาลัง มันจะหลุดขึ้นไปบนก้อนเมฆ
บนท้องฟ้ าได้อย่างไร แต่ถา้ เวลามันเป็ นความมัน่ หมาย พอจิตมันลงไป มันไปถึงฝั่งตะวันตก ไป
ถึงประเทศนั้นประเทศนี้ มันเป็ นสมมุติท้งั นั้นน่ะ สิ่ งที่เป็ นสมมุติมนั เกิดจากความสาคัญมัน่ หมาย
มันไม่เป็ นความจริ ง มันก็เลยไม่มีกาลังขึ้นมา แล้วมันก็ไม่เป็ นความจริ งด้วย
แต่ถา้ มันเป็ นความจริ ง ขณะที่กาหนดพุทโธๆ มันจะลงลึก มันจะลง อาการของใจนะ ถ้า
มันตกลงนรกอเวจีไป มันวูบไปเลย แต่ถา้ มันเป็ นอาการของใจที่มนั จะเข้าสมาธิ มันไม่เป็ นอย่าง
นั้น มันวืดขนาดไหน มันจะลงขนาดไหน สติเราตามไปตลอด สติอยูก่ บั เรานี่ สิ่ งที่มนั เป็ นไปก็ให้
มันเป็ นไป มันไม่ไปไหนหรอก มันเกิดจากใจแล้วมันก็จะเข้ามาที่ใจนี้
ถ้าอาการมันจะพองขยายส่ วนขนาดไหน นัน่ เป็ นอาการของใจ มันจะเกิดวิตก วิจาร ปี ติ สุ ข
เอกัคคตารมณ์ ขณะที่เกิดปี ติ เห็นไหม วิตก วิจาร อาการของสมาธิ อาการของจิตที่มนั จะเข้าไป
เป็ นกาลังของจิต มันจะมีอาการของมัน ไม่ใช่อยูเ่ ฉยๆ แล้วจะเป็ นสมาธิ มันไม่ใช่ฝ่ามือนี่ พลิกจาก
หน้ามือเป็ นหลังมือ ถ้าฝ่ ามือพลิกจากหน้ามือเป็ นหลังมือ มันก็จบใช่ไหม แล้วมือก็คือมือ หน้ามือ
นี้ทางานได้ แล้วหลังมือมันทางานอะไรได้ไหม
จิตก็เหมือนกัน ในเมื่อมันเป็ นความรู ้สึกของเรา มันเป็ นโลกียะ มันเป็ นสามัญสานึก มัน
เป็ นความรู ้สึกของจิตเรา ถ้าเป็ นสามัญสานึกของจิตเรา เราก็ตรึ กในธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็คิด เราก็จินตนาการกัน เห็นไหม เวลาจิตมันสงบเข้ามา มันจะเห็นอาการ
ต่างๆ อาการอย่างไรก็แล้วแต่ สิ่ งนี้มนั เป็ นเรื่ องพื้นฐาน มันเป็ นเรื่ องของจิตที่มนั เป็ นความ
มหัศจรรย์
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จิตนี้มนั มหัศจรรย์อยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งเป็ นสิ่ งใดมันก็คาดหมาย มันก็สร้างภาพของมันขึ้นมาได้
แต่เพราะเรามีสติ เรามีสัมปชัญญะ พอมีสิ่งที่เกิดมา เราถึงบอกว่าสิ่ งนี้ไม่ควรคิดขึ้นมา สิ่ งนี้ไม่เป็ น
ประโยชน์อะไรกับเรา เราก็เลยเป็ นจิตปกติ ถ้าจิตคนที่ผดิ ปกติ มันปล่อยไปนะ มันพูดคุยกับเทวดา
อินทร์ พรหมของเขาโดยความผิดปกติ
แต่ถา้ มันเป็ นจิตที่เขาได้สร้างบุญญาธิการมา เขามีอานาจวาสนาของเขา เขาเห็นของเขาได้
ถ้ามีสติสัมปชัญญะ เขาก็ไม่ตื่นเต้นอะไรใช่ไหม สิ่ งที่ไม่ตื่นเต้น แต่มนั ไปยึดมัน่ ยึดว่าสิ่ งนี้เรารู ้ ว่า
สิ่ งนี้เป็ นคุณธรรม สิ่ งที่ว่าเป็ นคุณธรรม มันเป็ นคุณธรรมที่ไหน มันไม่เข้าอริ ยสัจเลย มันไม่เข้าถึง
สัจจะความจริ ง
ถ้ามันเข้าถึงสัจจะความจริ ง เห็นไหม เจโตวิมตุ ติ อาศัยพืน้ ฐานของจิตเป็ นกาลัง ถ้าอาศัย
จิตเป็ นกาลัง กาหนดสมาธิเข้ามา ปล่อยจิตเข้ามา มันจะมีการรับรู ้ มีการออกรู ้ต่างๆ เราต้องมีครู บา
อาจารย์คอยชี้นา ถ้าไม่มีครู บาอาจารย์คอยชี้นา เราต้องตรวจสอบ ตรวจสอบว่าสิ่ งนี้มนั ออกไป
แล้ว สิ่ งที่เกิดขึ้นมา สิ่ งที่เราไปรู ้ไปเห็น มันเป็ นประโยชน์กบั เราไหม สิ่ งที่ไปรู ้ไปเห็นนี้มนั เป็ น
อะไร? มันเป็ นอนิจจังทั้งนั้นน่ะ เห็นไหม ทั้งที่รู้จริ งมันก็เป็ นอนิจจัง
สรรพสิ่ งในโลกนี้ สัตว์โลกทุกตัวเกิดมาแล้วต้องตายหมด สัตว์โลกที่เกิดมานี้มีความตาย
เป็ นที่สุด มันต้องเป็ นไปตามการเกิดและการตาย สิ่ งนี้ไม่มีประโยชน์กบั สิ่ งใดๆ เลย ถ้ามันไม่เป็ น
ประโยชน์กบั สิ่ งใด แล้วเราไปติดสิ่ งนั้น มันจะเสี ยเวลาของเรา
เราประพฤติปฏิบตั ิเพื่อใคร เราประพฤติปฏิบตั ิเพื่อบูชากิเลสหรื อ ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิ
เพื่อบูชากิเลส เราจะไม่ได้สิ่งใดๆ เลย เราจะได้ความรู ้แค่ที่กิเลสมันหลอกให้เรารู ้แค่น้ ี รู ้ว่าสิ่ งนี้เรา
รู ้เราเห็นอย่างนั้น สิ่ งนี้เป็ นสภาวธรรม...สภาวธรรมมันเป็ นอธรรมต่างหาก มันเป็ นอธรรมนะ มัน
เป็ นอกุศลธรรมเพราะอะไร เพราะมันหลอกไง
ถ้าความรู ้มนั หลอกเราแล้ว จิตมันถึงไม่ลงตั้งมัน่ ถ้าจิตไม่ลงตั้งมัน่ จิตมันไม่มีกาลัง เห็น
ไหม ถ้าสิ่ งใดจะเกิดขึ้นมา สิ่ งนี้มนั เป็ นเครื่ องตรวจสอบว่ามันเป็ นความจริ งไหม มันไม่เป็ นความ
จริ งหรอก ไม่เป็ นความจริ งแน่นอน เพราะมันไม่เป็ นมรรค ถ้ามันเป็ นมรรค มรรคมันคืออะไร
เราเกิดมา เรามีศรัทธามีความเชื่อ เราอยากออกประพฤติปฏิบตั ิ นี่คือศรัทธา นี่คือการ
เริ่ มต้นของเรา ถ้าจะเริ่ มต้นของเรา เราต้องตั้งสติให้ดีแล้วย้อนกลับเข้ามา ย้อนกลับเข้ามา สิ่ งที่รู้สิ่ง
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ที่เห็นนั้นไม่มีประโยชน์กบั สิ่ งใดๆ ทั้งสิ้ น สิ่ งที่รู้สิ่งที่เห็นนี้ มันเป็ นเรื่ องของสัจจะความจริ ง มันมี
อยูอ่ ย่างนั้นจริ งๆ วัฏฏะเป็ นอย่างนั้น
แล้วเราก็เกิดมาในวัฏฏะคนหนึ่ง เราก็เกิดมาเป็ นมนุษย์คนหนึ่ง เราบวชมาเป็ นภิกษุองค์
หนึ่งที่จะต่อสู ้กบั กิเลส แล้วจะให้สิ่งที่เป็ นพื้นฐานของสังคมของวัฏฏะนี้มาหลอกเราทาไม เราจะ
ออกไปสู่ วิวฏั ฏะ เราจะออกจากอานาจของมัน ถ้าเราจะออกจากอานาจของมัน เราจะเอาอะไรไป
ต่อสู ้กบั มัน ถ้าเราจะต่อสู ้ ก็ตอ้ งเอาจิตของเรานี้ต่อสู ้ เอาตัวปฏิสนธิจิต เอาตัวจิตที่มนั เกิดมันตาย
จิตที่มนั เกิดมาเป็ นเรา สิ่ งนี้เพราะอวิชชาครอบงามัน มันถึงต้องมาเกิดมาตายอยูท่ ี่นี่
แล้วเพราะได้สร้างบุญญาธิการของเราขึ้นมา เราถึงเชื่อมัน่ ในธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า เราเชื่อมัน่ แล้วเรามีครู บาอาจารย์ของเราเป็ นผูช้ ้ ีนา ครู บาอาจารย์ของเรา
ตรวจสอบขึ้นมา แล้ววางธรรมและวินยั วางข้อปฏิบตั ิไว้ให้เราก้าวดาเนิน สิ่ งที่กา้ วดาเนินนี้ ถ้าเรา
เชื่อมัน่ แล้ว เราก็ตอ้ งพยายามปฏิบตั ิข้ ึนมาให้มนั เป็ นข้อเท็จจริ ง ให้มนั เป็ นความจริ ง ถ้าเป็ นความ
จริ ง ถ้ามันจะตั้งสติ ก็ต้ งั สติจริ งๆ อย่าตั้งครึ่ งๆ กลางๆ
ใจว่าตั้งสตินะ กิเลสมันเอาไปกินครึ่ งหนึ่งแล้ว “นี่คือสติ” คาว่า “นี่คือ” มันก็เอาไปแล้ว
ครึ่ งหนึ่ง เห็นไหม ถ้าเป็ นสติก็ต้ งั สติเต็มร้อย นี่สติเป็ นอย่างนี้ คาบริ กรรมเป็ นอย่างนี้ คาบริ กรรมก็
ได้ อานาปานสติก็ได้ กาหนดสิ่ งใดก็ได้ เพราะถ้าเราทาให้มนั สงบเข้ามา เน้ นจาเป็ นว่ าต้ องจิตสงบ
เข้ ามาก่อน ถ้ าจิตมันสงบเข้ ามาแล้ว แล้วยังต้ องมีสติสัมปชัญญะ ต้ องมีสติควบคุมด้ วย รักษาให้
สงบบ่ อยครั้งเข้ า
วิธีการทาจิตให้สงบ เห็นไหม รู ป รส กลิ่น เสี ยง เป็ นบ่วงของมาร เป็ นพวงดอกไม้แห่ งมาร
มันเร้า มันกระตุน้ ให้สิ่งนี้ออกไป เราก็ต้งั สติของเรา ถ้ามันเร้าออกไป เราก็กาหนดพุทโธๆๆ
บ่อยครั้งเข้า มันสงบได้จริ ง ถ้ามันสงบได้จริ ง ทาให้สงบบ่อยครั้งเข้า จนเห็นโทษของมัน ถ้าเห็น
โทษของมัน เพราะเราเห็นโทษของมัน เราควบคุมของเราเข้ามา
นี่พิจารณาให้ออกรู ้ในกาย ดูสิ กายนอก กายใน ถ้ากายนอก ผลของมันคือสมถะ กายนอกก็
รู ป รส กลิ่น เสี ยงนี่ไง ถ้ายังเห็นเป็ นกายนอก รู ป รส กลิ่น เสี ยง จิตมันฟุ้ งซ่ านเพราะเหตุน้ ีแหละ จิต
นี้ท้งั ๆ ที่ความจริ งมันฟุ้ งซ่ านไปจากเรา ฟุ้ งซ่ านไปจากจิตของเรานี่แหละ แต่จิตของเรา ทุกคนจะ
ไม่เห็นตัวเอง ทุกคนจะเห็นรู ป รสตรงข้าม ถ้าเห็นรู ป รสตรงข้าม มันก็ว่ารู ป รสตรงข้ามนั้นเป็ นสิ่ ง
ที่เราปรารถนา เป็ นสิ่ งที่เราพอใจ ถ้าเป็ นสิ่ งที่เราปรารถนา เป็ นสิ่ งที่เราพอใจ มันก็กวนใจ สิ่ งที่
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กวนใจ นี่มนั ฟุ้ งซ่ านในเรื่ องหยาบๆ นะ ความฟุ้ งซ่านของใจ มันฟุ้ งซ่ าน แล้วเราตั้งสติของเรา
เพราะเราอยากจะประพฤติปฏิบตั ิ
โดยพืน้ ฐาน เจโตวิมุตตินตี้ ้ องทาจิตสงบเข้ามา ถ้าจิตสงบมันสงบเข้ ามา แต่ นี่มนั ไม่ สงบ
พอไม่ สงบเข้ ามา มันก็ไม่ มฐี าน พอไม่ มีฐาน การทางานของเราก็ล้มลุกคลุกคลาน พอล้มลุก
คลุกคลานขึ้นมา เราก็โทษนัน่ โทษนี่ไปเรื่ อย ความโทษของเรา แต่เราไม่มีครู บาอาจารย์คอยตอก
ย้าว่า มันต้องเดินอย่างนี้ มันต้องทาให้สงบเข้ามา
แล้วคาว่าโทษนัน่ โทษนี่ คือเราโทษนะ แต่เวลาเป็ นกิเลส กิเลสมันไม่ใช่โทษ มันอาศัยสิ่ ง
ที่ว่ามันเป็ นกิเลส มันเป็ นเชื้อไข มันตอบสนองรู ปตรงข้ามที่มนั พอใจ สิ่ งที่เป็ นรู ปตรงข้ามที่มนั
พอใจคือรู ป รส กลิ่น เสี ยง แต่รูป รส กลิ่น เสี ยงนี้ เรากาหนดพุทโธเข้ามา จนมันสงบเข้ามา จนเห็น
โทษของมัน เห็นโทษของมันว่า เพราะเราไปติดเอง เราเผลอเอง เราไม่มีปัญญาเอง
ถ้ามันจะมีปัญญา นี่สงบเข้ามา พอมันสงบเป็ นขณิ กะ อุปจาระ นี่มนั จะเห็นสภาวะแบบนั้น
ถ้าเห็นสภาวะแบบนั้น เราก็พิจารณาให้มนั เห็นโทษไง ถ้าเห็นโทษขึ้นมาบ่อยครั้งเข้า บ่อยครั้งเข้า
สมาธิจะรักษาได้อย่างนี้ไง สมาธินเี้ ราจะรักษาได้ เพราะความมีสติของเรา เพราะการรักษาของเรา
ถ้ าจิตเรารักษาของเราขึน้ มา เราไม่ ส่งให้ มนั เห็นไปตามนิมติ ต่ างๆ
นิมิตนั้นมันเป็ นเครื่ องหมายบอก แล้วนิมิตนี้มนั ก็อยูท่ ี่วา่ ของใครมีหรื อไม่มี ถ้านิมิตไม่มี
นะ ขอให้มนั สงบเข้ามาเถิด เพราะในการทาเจโตวิมุตติน้ ีมนั ก็มีหยาบ มีกลาง มีละเอียด เพราะเจโต
วิมุตตินี้ พอเราพิจารณาเข้ าไปแล้วด้ วยกาลังของสมาธินี้ มันฆ่ ากิเลสได้ มันทาลายกิเลสได้ แต่ที่
ทาลายกิเลสได้แล้วไม่ได้มีกาลัง ไม่ได้มีอภิญญาเลยก็มี
ถ้ามีอภิญญานะ ขณะที่ลง ขณะที่เป็ นมันต่างกัน ขณะที่ลง ขณะที่เป็ นนะ ถ้ามันมีกาลัง มี
อานาจวาสนา ขณะจิตมันจะใหญ่มาก ขณะที่จิตมันสงบเข้ามา มันจะรับรู ้สิ่งต่างๆ มาก เห็นไหม มี
เทวดา อินทร์ พรหมมาคอยบูชา ขณะที่เราประพฤติปฏิบตั ิแห้งแล้งขนาดไหน ไม่ใช่ว่าสุ กขวิปัสส
โกนี่แห้งแล้ง เตวิชโช พระอรหันต์ที่ใช้เจโตวิมุตติจะมีกาลังมาก จะมีความรู ้มาก จะมีอานาจ
วาสนา เห็นไหม

©2013 www.sa-ngob.com

เจโตวิมุตติ ๑๒

ในสมัยพุทธกาล เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เอตทัคคะ พระโมคคัลลานะเป็ น
ผูท้ ี่มีฤทธิ์ พระอนุรุทธะเป็ นผูร้ ู ้วาระจิต พวกนี้คือเจโตวิมุตติท้งั หมด แต่กาลังของแต่ละองค์ก็ไม่
เหมือนกัน
นี่ก็เหมือนกัน ในการประพฤติปฏิบตั ิของเรา เราประพฤติปฏิบตั ิเข้าไป มันจะไม่เหมือน
อย่างนั้นหรอก ถ้ามันไม่เหมือนอย่างนั้น เพียงแต่ว่าให้มนั ตรงกับจริ ตของตัว คือเจโตวิมุตติตอ้ ง
อาศัยสมาธิเป็ นตัวนา พอสมาธิเป็ นตัวนา กาลังของสมาธิไง
พอกาลังของสมาธิมนั เห็นกาย กายจากภายนอก เห็นกายข้ างนอก ถ้ ามันหดตัวเข้ ามา เห็น
ไหม เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มันเป็ นได้ ท้งั สมถะและวิปัสสนา ถ้าเป็ นขณะที่จิตมันยังไม่ต้ งั มัน่
เราอาศัยพิจารณาฝึ กฝนให้เห็นโทษว่า จิตนี้มนั เซ่ อ จิตนี้มนั ไม่เข้าใจ มันถึงออกไปรับรู ้สิ่งต่างๆ
ภายนอก
โลกนี้มีเพราะมีเรา ขณะที่ทาความสงบของใจนี้ ไม่ตอ้ งคิดว่าโลกหรื อสิ่ งต่างๆ จะเป็ น
อย่างไรเลย หน้าที่ของเราคือกาหนดพุทโธคาเดียว หน้าที่ของเราคือกาหนดลมหายใจอย่างเดียว
โลกนี้จะมีอะไรก็เรื่ องของเขา สติกบั สัมปชัญญะมีเท่านี้ การทางาน ทาเท่านี้ เดินจงกรมอยูเ่ ท่านี้
นัง่ สมาธิอยูเ่ ท่านี้ โลกนี้จะพลิกควา่ ขนาดไหน เขาจะเกิดจลาจลขนาดไหน มันก็เรื่ องของเขา โลกนี้
เป็ นอย่างนั้นเท่านั้น เราจะไปรับรู ้อะไร เราจะไปช่วยเหลืออะไรเขาได้
เพราะเราอยูใ่ นป่ าในเขา เราประพฤติของเราอยูใ่ นกุฏิของเรา เราทาอยูข่ องเราคนเดียว เรา
จะต้องเอาใจของเราอยูใ่ ห้ได้ จะไม่ยอมรับรู ้สิ่งต่างๆ เลย นี่ทาอย่างนี้เพื่อไม่ให้กิเลสมีขอ้ อ้างว่าจะ
เป็ นอย่างนั้น จะเป็ นอย่างนี้ มันมีขอ้ โต้แย้ง ถ้ามีขอ้ โต้แย้ง มันจะทาให้ความเป็ นไปของจิตนี้มนั ไม่
มัน่ คง เราต้องมีสติยบั ยั้งอย่างนี้
ถ้าเวลาปัญญามันเกิด สิ่ งนี้เราก็ใช้ปัญญาเป็ นการทดสอบ ทดสอบจนจิตมันสงบเข้ามา
บ่อยครั้งเข้า บ่อยครั้งเข้า ถ้ามีอานาจวาสนาอย่างที่ว่า มันจะเห็นนิมิต เห็นอะไรต่างๆ เราก็ไม่ตาม
ไป ไม่ตามไป เว้นไว้แต่เห็นกาย เห็นกาย มันก็มีการฝึ กซ้อมมีการฝึ กฝน ฝึ กฝนจนจิตมันสงบ มัน
ตั้งมัน่ แล้วน้ อมไปเห็น เห็นไหม เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม วิปัสสนาเกิดตรงนี้
ถ้าวิปัสสนาเกิดตรงนี้ ถ้าเกิดเห็นกายแล้วมันจับไว้ไม่ได้ เพราะเห็นกายโดยความเป็ นจริ ง
ครั้งแรกมันจะตื่นเต้น มันจะเหมือนเราเจอขุมทรัพย์ คนเจอขุมทรัพย์นะ ดูสิ เราไม่มีสิ่งต่างๆ เลย
©2013 www.sa-ngob.com

เจโตวิมุตติ ๑๓

แล้วเงินมาถึงก็วางอยูบ่ นมือเรา เราจะบริ หารมันอย่างไร จิตก็เหมือนกัน เวลาเห็นสิ่ งต่างๆ มันจะ
ตื่นเต้น ถ้ ามันหลุดไป เราก็กลับมาพุทโธ กลับมาตั้งสมาธิใหม่ แล้วน้ อมไปเห็นกาย เห็นกายแล้ วตั้ง
ให้ ได้ ถ้ าตั้งกายได้ วิปัสสนาเกิดตรงนีไ้ ง
ทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์ ทุกข์ ดบั วิธีการดับทุกข์ ทุกข์เกิดเกิดเพราะอะไร? เกิดเพราะเราไม่รู้
สิ่ งต่างๆ เลย เพราะเราไม่รู้สิ่งต่างๆ มันถึงเกิดสมุทยั สมุทยั ก็คือตัวสอดตัวแทรก แทรกว่า “นัน่ เป็ น
เรา สรรพสิ่ งต่างๆ เป็ นเรา เราก็คือเรา ปฏิบตั ินี่ก็เป็ นเรา”...สิ่ งนี้มนั ไม่มีอะไรเป็ นเราเลย โดย
ข้อเท็จจริ ง ไม่มีสิ่งใดๆ เป็ นเราเลย แล้วไม่เคยเห็นทุกข์ ไม่เคยเห็นสิ่ งต่างๆ แต่พอไปเห็นกาย เรา
ตั้งสติ ถ้าเป็ นกาลังของสมาธินะ มันเห็นสภาวะแบบนั้น แล้วปัญญามันเกิดอย่างไร
ปัญญาเราแยกแยะ คาว่า “แยกแยะ” เห็นไหม ราพึงให้แปรสภาพ บางทีมนั จะเน่ามันจะ
เปื่ อยไป ตั้งแต่เห็นซากศพ คาว่า “ซากศพ” มันคือซากจากภายนอก แต่ ขณะทีเ่ ราเห็นซากศพ ถ้ าจิต
มันเป็ นสมาธินะ เจโตวิมุตติ มันเกิดจากจิต มันเห็นจากธรรม มันเป็ นสภาวธรรม มันเป็ นสภาวะ
วิปัสสนา ไม่ ใช่ ซากศพจากภายนอก
ซากศพจากภายนอก ดูสิ ถ้าเราไปดูรูปหรื อไปดูซากศพจริ งๆ โดยตาเนื้อของเราที่เราไปดู
นั้น มันคือซากศพนะ แล้วมันเน่ามันเปื่ อย แต่มนั ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย แต่ถา้ มันเป็ นซากศพจาก
ภายใน เวลามันเกิดจากภายใน จิตมันเห็นใช่ไหม จิตมีกาลังใช่ไหม จิตนี้ใช้ปัญญาราพึงให้มนั แปร
สภาพนะ มันจะเริ่ มหลุด สิ่ งต่างๆ มันจะหลุด มันจะแปรสภาพไป จนเนื้อเน่าไป หลุดไป จนผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง หลุดไปๆ จนไม่มีนะ ไม่มี อะไรคือไม่มีล่ะ เห็นไหม ปัญญามันเกิดอย่างนี้ แล้วเป็ น
อย่างนี้หรื อ พอเป็ นอย่างนี้ แล้วถ้าให้เกิดขึ้นมาใหม่นะ มันก็จะเริ่ มรวมตัวขึ้นมาใหม่เป็ นซากศพ
อีก ถ้ากาลังมันดีมนั เป็ นอย่างนี้นะ มันเป็ นไตรลักษณ์ มันเป็ นสภาวะของมัน นี่ปัญญามันเกิดอย่าง
นี้ ปัญญามันใคร่ ครวญอย่างนี้
แล้วทาบ่อยครั้งเข้า พอพิจารณาไป มันปล่อยทีหนึ่ ง การปล่อยทีหนึ่ง เวลาปล่อย มันจะมี
ความว่างทีหนึ่ง มันเป็ นจากใจไง มันเป็ นจากกาลังของใจกาลังของจิต ถ้าจิตมันสงบเข้ามา ศีล
สมาธิ ปัญญา ปัญญามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับสมาธิ ปัญญามันเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเป็ นไปของ
จิตที่ต้ งั มัน่
ถ้าจิตไม่ต้ งั มัน่ นะ เวลาพิจารณาเข้าไปนี้มนั จะจับต้องสิ่ งใดไม่ได้เลย เห็นสภาวะต่างๆ แล้ว
มันก็ลม้ ลุกคลุกคลาน สิ่ งที่ลม้ ลุกคลุกคลาน ต้องปล่อยสิ่ งนั้น แล้วกลับมาพุทโธๆๆ เอาให้จิตมัน
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ตั้งมัน่ ให้ได้ ถ้าจิตมันตั้งมัน่ ขึ้นมาแล้วน้อมไป วิปัสสนาไป ถ้าเป็ นตทังคปหาน การปล่อยชัว่ คราว
มันก็มีความสุ ขนะ
ดูสิ จิตสงบก็มีความสุ ขอย่างหนึ่ง จิตสงบนะ ถ้าจิตสงบแล้วกิเลสมันพาออกรู ้ภายนอก สิ่ ง
ที่เขารับรู ้กนั “รู ้สิ่งนั้น รู ้สิ่งนี้” รู ้สิ่งนั้นก็ลงั เลสงสัยนะ ถ้าไม่ลงั เลสงสัย ทาไมถามครู บาอาจารย์ล่ะ
“ไอ้นนั่ ถูกต้องไหม เห็นอย่างนี้มนั จริ งไหม”...จริ งหรื อไม่จริ งมันเรื่ องอะไรของเรา มันไม่ใช่เรื่ อง
อะไรของเราเลย แล้วรู ้ก็รู้ไม่จริ ง
แต่ ถ้าเป็ นตทังคปหานนะ เราเห็นของเรา เรารู้ของเรา แล้ วมันสะเทือนกิเลสของเรา เวลา
มันปล่อยวางนะ มันปล่อย ปล่อยขนาดไหน เดินนะ เวลาเราลุกจากสมาธิขนึ้ มามันจะมีความสุ ข
นะ ความสุ ขอย่ างนีม้ นั ต้ องมีใครมาบอกเรา ความสุ ขของเรานีม้ นั ต้ องมีใครบอก เราจาเป็ นต้ อง
ถามใครอีกไหมว่ านี่คอื ความสุ ขไหม นี่เราไม่ ต้องถามใครเลย มันไม่ ต้องถามว่ านี่เป็ นความสุ ขไหม
ความสุ ขอย่ างนีม้ นั เกิดเป็ นสั นทิฏฐิโก นี่ขนาดตทังคปหานนะ ไม่ ใช่ สมุจเฉทปหาน
ถ้ าสมุจเฉทปหานนะ เราต้ องพิจารณาซ้าๆ ถ้ าพิจารณาเวทนาก็เป็ นเวทนา พิจารณากายก็
เป็ นกาย นี่กายเป็ นเราไหม มันเสื่ อมสภาพไป มันปล่อยไป ถ้ าจิตมันรวมตัว มันจะหลุดออกไป มัน
ปล่อยนะ กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต ทุกข์ เป็ นทุกข์ กายนีแ้ ยกออกไป จิตนีแ้ ยกออกไป ทุกข์ นแี้ ยก
ออกไป คาว่ าจิตแยกออกไป แล้วมันรวมลง รวมลงไป จิตรวมลงไปลึกมาก
เวลาจิตมันลงสมาธิ เห็นไหม อัปปนาสมาธิ พุทโธๆ ความเป็ นสมาธิอย่างนี้มนั ก็ลึกลับ
ซับซ้อนอยูแ่ ล้ว ขณิ กสมาธิ อุปจารสมาธิอปั ปนาสมาธิ เวลาจิตมันลง สมาธิก็คือสมาธิ สมาธิคือ
ความตั้งมัน่ ของใจ ถ้าใจมันตั้งมัน่ ความสุ ขอย่างนี้มนั ก็รับรู ้อยูแ่ ล้ว แต่ถา้ เวลาเราน้อมไปพิจารณา
กาย เวลาตทังคปหานหนหนึ่ง มันก็ปล่อยวางหนหนึ่งๆ ปล่อยวางหมายถึงว่ า เราปล่อยวาง แต่ ไม่ มี
ผลตอบรับไม่ มีขณะจิตทีม่ นั เป็ นไป
ขณะทีเ่ ราพิจารณาบ่ อยครั้งเข้ า จนกายมันแยกออกไปกายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต ทุกข์ เป็ น
ทุกข์ มันปล่อยวางหมด ต่ างอันต่ างจริงนะ สิ่ งต่ างๆ ทีเ่ ป็ นสมมุติเป็ นอนิจจัง ขณะทีจ่ ติ มันเห็นจริง
มรรคญาณมันรวมตัว เห็นไหม ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค...ทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์ นิโรธคือความดับ
ทุกข์ วิธีการดับทุกข์ คอื มรรค มรรคมันรวมตัว มันปล่ อย พอมันปล่อย กายเป็ นกาย จิตเป็ นจิต
ทุกข์ เป็ นทุกข์ นี่มันปล่ อย แล้วความรู้ อนั หนึ่งทีม่ นั ไม่ ใช่ จติ มันปล่ อยทั้งหมดเลย มันขาดออกไป นี่
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เจโตวิมุตติมนั ลึกลับมาก มันมีความสุ ขของมันมาก สิ่ งนี้มนั เกิดขึน้ มาในหัวใจ สิ่ งนีม้ นั ก็ประทับใจ
ของเรา นี่คือขั้นตอนหนึ่งของเจโตวิมุตติ
แล้วพอออกมา พอวิปัสสนาผ่านไป สิ่ งนี้มนั เป็ นอฐานะ มันจะเสื่ อมสภาพอย่างนี้ไปไม่ได้
เลย มันจะอยูใ่ นหัวใจอย่างนั้น มันจะทาให้ใจดวงนี้มนั่ คงมาก ใจดวงนี้จะมีความมัน่ คงเพราะ
อะไร เพราะมันไม่ลงั เลสงสัยในธรรม ไม่มีความลังเลสงสัย ไม่สีลพั พตปรามาสมันจะมีความ
จริ งจังของใจดวงนี้ ใจดวงนี้มนั เป็ นสงฆ์แท้ๆ แล้วมันเป็ นสงฆ์แท้ๆ ขึ้นมา แต่ก็ยงั มีกิเลสอย่าง
ละเอียด นี่ตอ้ งทาความสงบของใจเข้าไปอีก
ขณะที่ทาความสงบของใจเข้าไป ดูสิ เราอยูใ่ นหมู่คณะเราอยูใ่ นวงปฏิบตั ิ มันก็มีการ
กระทบกระทัง่ มันก็มีสิ่งต่างๆ สิ่ งนี้มนั จะต้องเก็บประโยชน์นะ เก็บประโยชน์ว่าเวลามีการ
กระทบขึ้นมาดูสิว่าใจเราออกไหม ใจเรารับรู ้สิ่งนี้ไหม ถ้ากระทบสิ่ งนี้แล้ว แต่เดิมนี่สติเราจะเป็ น
อย่างนี้ไหม แต่เดิมสติของเรา เวลามันกระทบกัน มันไม่มีการควบคุม มันควบคุมไม่ได้ ปุถุชนจะ
ควบคุมไม่ได้ ตั้งสติไว้ขนาดไหน พยายามยับยั้งไว้ มันก็กดไว้ในหัวใจไง
แต่ถา้ เวลามันสมุจเฉทปหานไปแล้ว มันพร้อมเสมอ สติมนั สมบูรณ์ สมบูรณ์ในขณะที่อยู่
ในปัจจุบนั แต่สิ่งที่ละเอียดกว่านั้น เวลากระทบกระเทือนกัน มันจะเก็บไปอุ่นกิน มันเก็บไปอุ่นกิน
ในความคิด ในความรู ้สึกอย่างนี้ เราก็เทียบเคียงจากสิ่ งนี้ได้ ในการประพฤติปฏิบตั ิ เราก็ตอ้ งตั้งสติ
ของเรา นี่ดารงชีวิตของเราเพื่อการสื บต่อ เพื่อเราจะพัฒนาจิตของเราขึ้นไป เรากาหนดพุทโธๆ เข้า
มากาหนดพุทโธ เพราะมันมีคาบริ กรรม เพราะเราเคยใช้อย่างนี้ มันเป็ นประสบการณ์มาแล้ว การ
ประพฤติปฏิบตั ิที่เราได้กา้ วเดินมาแล้ว
ทาจิตให้มนั สงบเข้าไป แล้วน้อมไปที่กาย สิ่ งนี้มนั จะจับต้องได้เลย กายนอก! กายนอกใน
ขั้นของสมถะ กายนอกคือเราเห็นกายจากข้างนอก กายในคือกายของเรา ในขั้นของวิปัสสนา “กาย
นอก” กายนอกนี่มนั เป็ นกายอย่างหยาบ กายเราแท้ๆ นี่แหละกายอย่างหยาบ แล้วกายอย่างละเอียด
ล่ะ
กายอย่างกลาง กายอย่างละเอียด เห็นไหม การวิปัสสนากายไป เราจับสาวขึ้นไป นี่ข้ นั ของ
รู ปกับนาม พอมันเป็ นรู ป เรื่ องของกายนี้มนั เป็ นรู ป มันเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ แล้วสิ่ งที่จบั ต้องได้น้ ี
มันเป็ นวิปัสสนาขึ้นมา เพราะเรามีจิตที่ต้ งั มัน่ จิตที่ต้ งั มัน่ นี้มนั น้อมออกมาดูรูปของเราด้วยปัญญา
ญาณ รู ปสัจจะความจริ ง รู ปนี้
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กายกับจิตอยูด่ ว้ ยกัน แต่มนั ไม่เคยวิปัสสนากัน มันไม่เคยทางานให้เป็ นประโยชน์ข้ ึนมา
เลย แต่ พอจิตมันสงบเข้ ามา จิตของเราเอง เราก็พจิ ารณาในร่ างกายของเราเอง ร่ างกายทีเ่ ห็นจากตา
ของใจ ไม่ ใช่ ร่างกายทีเ่ ราใช้ ปัญญา ทีเ่ ราใช้ ความตรึกอย่ างนี้
ถ้าใช้การตรึ กปัญญาอย่างที่เป็ นปัญญาวิมุตติน้ นั อีกเรื่ องหนึ่ง แต่ถา้ เราเป็ นเจโตวิมุตติ เรา
จะต้องทาให้จิตมันสงบเข้ามา มันเป็ นการที่ว่าระหว่างกายกับจิตมันได้ซกั ฟอกกัน ได้ซกั ฟอกกัน
เพราะอะไร เพราะเราเกิดมา จิตนี้ ปฏิสนธิจิตเกิดในครรภ์ของมารดาก็ได้ร่างกายนี้มา แล้วเกิด
ร่ างกายขึ้นมา เราก็ใช้ดารงชีวิตของเราเป็ นร่ างกาย คนมีชีวิตอยู่ คนยังไม่ตาย จะศึกษาเล่าเรี ยนมา
ขนาดไหน มีวิชาชีพมาขนาดไหน ก็ประกอบสัมมาอาชีวะกันไป ถ้าออกมาบวชเป็ นพระ ก็
ประพฤติปฏิบตั ิไป ถ้าปฏิบตั ิยงั ไม่เข้าถึง มันก็ประพฤติปฏิบตั ิไป
ร่ างกายกับจิตใจมันเป็ นอันเดียวกัน กายกับจิต เวลาเสี ยใจ ทุกข์ใจ ดีใจ น้อยเนื้อต่าใจ มันก็
คือใจ ใจนี้มนั อยูท่ ี่ไหน? ใจนี้ก็อยูใ่ นร่ างกาย เพราะอะไร เพราะเวลาโกรธ เวลาหลง เวลาอะไร
ขึ้นมา จิตมันมีความรู ้สึก มันไม่พอใจ มันก็ทาให้สะเทือนถึงร่ างกาย ร่ างกายจะสู บฉีดเลือดต่างๆ
มันกระเทือนกันไปหมด
แต่ ถ้ามันเป็ นธรรม เป็ นธรรมเพราะอะไร เพราะจิตมันสงบเข้ ามา มันเป็ นเจโตวิมุตติ
เพราะจิตมันสงบเข้ ามาก่อน จิตมันมีกาลังของมันขึน้ มาก่ อน แล้ วจิตมันก็ใคร่ ครวญร่ างกายของ
ตัวเองนี้ ใคร่ ครวญร่ างกายของตัวเอง จากกายหยาบๆ นี้ ใคร่ ครวญจากอริยมรรค จากโสดาปัตติ
มรรค โสดาปัตติมรรคมันใคร่ ครวญของมันขึน้ มา มันก็ปล่ อยวางๆ ปล่อยวางเพราะอะไร เพราะ
มันเห็นอริยสั จไง
ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธคือการดับทุกข์ วิธีการดับทุกข์ที่มนั ทาถูกต้องตามมรรค โสดา
ปัตติมรรค โสดาปัตติผลตามความเป็ นจริ ง ถ้าตามความจริ งขึ้นมา เพราะกาลังของใจมันพัฒนา
ของมันไป แล้วมันทาไปเพราะมันเป็ นมรรคสามัคคี ธรรมจักรมันหมุนเข้ามา ปัญญามันหมุนเข้า
มา
ปัญญานะ! ปัญญาจากการใคร่ ครวญ ปัญญาเกิดจากการไต่ถาม นิมิตที่เกิดขึ้นมานี้ ที่เห็น
ร่ างกายขึ้นมานี้ สภาวะแบบนี้มนั เป็ นอย่างนี้ โน้มนาไปด้วย แล้วไต่ถามไปว่านี่คืออะไร นี่ความ
เป็ นไปของอะไร นี่ร่างกายของเราหรื อ ความเป็ นไปอย่างนี้ เป็ นของเราหรื อ เป็ นจริ งของเราหรื อ
กาหนดพุทโธๆ เข้าไป ถ้าใจมันสงบขึ้นมา มีกาลังขึ้นมา มันก็เป็ นไปอย่างที่เราถามเราตอบขึ้นมา
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จิตมันสงบเข้าไป แล้วจับสภาวะแบบนี้ พิจารณาของมันไปมันจะคืนสู่ สภาพเดิมของเขา
กลายเป็ นดิน น้ า ลม ไฟ มันระเหยสู่สัจจะความจริ งของเขา เราวิปัสสนากาย ถ้าขั้นต้น กายเป็ นของ
เราเรายึดมัน่ ถือมัน่ ของเราว่าสิ่ งนี้เป็ นเราๆ เราก็ยดึ กับมันตลอดไป แล้วถ้าเราวิปัสสนา สกิทาคามี
จิตมันสงบเข้าไป มันจับกายได้ มันพิจารณาแยกแยะ พิจารณาเข้าไปด้วยจิตที่มีกาลัง เวลาราพึงไป
ให้เป็ นอย่างใดสมความปรารถนา สิ่ งที่มนั สมปรารถนา เห็นไหม นี่อธิษฐานบารมี
เราสร้างเป้ าหมาย แล้วเราจะทาให้ถึงเป้ าหมายนั้นสมความปรารถนา ก็ราพึงให้จิตมันแปร
สภาพไป ความที่แปรสภาพไป ถ้ ากาลังมันมี มันเริ่มทาลายตัวมันเอง เห็นสภาวะนีม้ นั คืนสู่ สถานะ
เดิม พรึ่บ! เป็ นนา้ เป็ นดิน เป็ นลม เป็ นไฟบ่ อยเข้ า เห็นบ่ อยครั้งเข้ า พิจารณาแยกแยะเข้ า หลายหน
เข้ า ซับซ้ อนเข้ า หมัน่ คราดหมัน่ ไถ หมัน่ ฝึ กซ้ อมสติปัญญา เพราะอะไร เพราะมันโง่
อวิชชาคือความไม่รู้ คือความโง่ของเราเอง ทั้งๆ ที่จิตนี้มีกาลัง เพราะการฝึ กฝนนี้คือการ
สอนจิต ให้ จติ นีใ้ ช้ กาลังของจิตนีแ้ ล้ วออกใคร่ ครวญจากกายกับใจ กายกับใจจากภายนอก ปล่อย
วางเข้ ามาเป็ นสั จจะความจริง วิปัสสนาซ้าเข้ าไป กายกับใจระดับกลาง ความเป็ นกลางระหว่ างกาย
กับใจ วิปัสสนาบ่ อยครั้งๆ สุ ดท้ ายมันคืนสู่ สภาพเดิมของเขาทุกทีๆ ถ้ ากาลังมันมี
ถ้ากาลังมันไม่มี มันจะไม่กลับสู่ สภาพเดิมของเขา มันจะยื้อกันอยูอ่ ย่างนั้น จนเราไม่มีกาลัง
การทางาน การวิปัสสนานี้มนั ต้องลงทุนลงแรงนะ ทุนคือสมาธิ แรงก็คือปัญญา ยื้อกัน ดึงกันไปดึง
กันมา สิ่ งที่ทางาน ดูเวลาเราทาอะไรแล้วไม่ได้ดงั่ ใจ เราขัดเคืองใจไหม แต่นี่งานในหัวใจนะ ถ้ามัน
ขัดเคืองใจ เราต้องปล่อยงานนั้น อย่าตามงานนั้นไป ถ้าตามงานนั้นไป มันก็จะดึงกัน ยื้อกันอยู่
อย่างนั้น เราก็จะเหนื่อย แล้วก็มีความทดท้อใจ
ต้องวาง วางแล้วกลับมาพุทโธ กลับมาอานาปานสติ กลับมาทาความสงบของใจ เพราะเจ
โตวิมุตติน้ ีอาศัยกาลังของใจเป็ นตัวนา อาศัยกาลังของใจนี้ออกหน้า ออกหน้าไปแล้วจับสิ่ งนั้นได้
โดยเนื้อหาสาระ เพราะใจเรามันทุกข์อยูก่ บั เรา ความรู ้สึกของเรามันทุกข์อยูก่ บั เรา แล้วเอาความ
ทุกข์อนั นี้ให้มนั สงบเข้ามา แล้วถ้ามันสงบเข้ามา มันก็มีความสุ ขในขั้นของสมาธิ ความสุ ขของขั้น
ปล่อยวาง ขั้นปล่อยวางนี้มนั ก็เป็ นอนิจจัง
ถ้าเราวิปัสสนาเข้าไป จนเห็นสัจจะความจริ ง ตัวจิตนี้สาคัญมาก เพราะตัวจิตนี้เป็ นตัวนา
เพราะมันเป็ นกาลังของมัน แล้วเวลาทาความสะอาด เวลาวิปัสสนาไป ก็ตวั มันนี่แหละที่จะสะอาด
ขึ้นมา ถ้าปล่อยบ่อยครั้งเข้า ถึงที่สุด ขณะของจิตทีเ่ ป็ นเจโตวิมุตติมนั จะวิมุตติของมัน มันจะ
©2013 www.sa-ngob.com

เจโตวิมุตติ ๑๘

ทาลายของมัน มันจะรวมลง แล้วกายกับจิตแยกออกจากกันโดยสั จจะความจริง สภาวะของกายนี้
มันจะแยกของมันออกไป จิตมันแยกออก รวมลงนะ นี่คือรวมใหญ่ โลกนีร้ าบเป็ นหน้ ากลองเลย
เหมือนหลวงปู่ มัน่ ที่ว่า “เป็ นเหมือนเรารวมใหญ่ที่ถ้ าสาริ กา” นี่รวมใหญ่ ลึกมาก
จิตนี้ถา้ รวมนะ ขณะที่วา่ เป็ นเจโตวิมุตติ มันอยูท่ ี่อานาจวาสนาของจิต ถ้าจิตได้สร้าง
บุญญาธิการมามาก มันจะรวมมากมันจะออกรู ้ออกเห็นสิ่ งต่างๆ โลกนี้ราบเป็ นหน้ากลอง เห็นไป
หมดรู ้ไปหมด รู ้จากข้างนอกนี้มนั รู ้ไปถึงว่าเขามาส่ งเสริ ม เขามาอนุโมทนา
แต่ ร้ ูของเรา รู้ของเราคือรู้ อริยสั จ ทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์ ทุกข์ ดบั วิธีการดับทุกข์ วิธีการดับ
ทุกข์ คืออริยสั จ อริยสั จมันกังวานในหัวใจแล้ว สิ่ งนีม้ นั จะเป็ นสั จจะความจริง สิ่ งนี้มนั ไม่ มีการ
แปรสภาพ เป็ นอฐานะ จิตที่มนั เป็ นอวิชชา จิตที่มนั จะต้องกลิ้งไปตามอานาจของกิเลส กับจิตที่มนั
พ้นจากอานาจของกิเลส มันเป็ นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่ ง มันจะมีความองอาจกล้าหาญในหัวใจมาก
ขณะที่รวมใหญ่อย่างนี้คือรวมใหญ่โดยอริ ยสัจ แต่ถา้ เป็ นรวมใหญ่ของครู บาอาจารย์ที่
เทศนาว่าการ การรวมใหญ่โดยสมาธิรวมใหญ่ มันก็ลงสมาธิ อัปปนาสมาธิเขาก็ว่าเป็ นการรวม
ใหญ่เหมือนกัน “รวมใหญ่ๆ” นี้มนั คาพูดเหมือนกัน แต่ผลต่างกัน ถ้าไม่รู้จริ งจะแยกความเป็ นไป
ที่ว่า รวมใหญ่ของสมาธิกบั รวมใหญ่ของขณะวิปัสสนาญาณ มันต่างกันได้อย่างไร มันต่างกัน ชื่อ
เหมือนกัน คาพูดเหมือนกัน แต่ผลไม่เหมือนกัน! ผลมันคนละเรื่ องเลย
แล้วสุ ขมาก มีความสุ ขอย่างนี้ นี่ติดนะ พูดถึงว่า ถ้าเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ มันก็เข้าใจว่าสิ่ งนี้
เป็ นความสุ ข แล้ววิปัสสนาซ้ าๆ เข้าไป มันลึกลับ ผลของจิตที่มนั อยูก่ บั เรา มันเป็ นผลของเราแล้ว
นะ เวลาล้มลุกคลุกคลาน เราก็ลม้ ลุกคลุกคลานมาตลอด ขณะที่มนั เป็ นจริ ง มันก็เป็ นจริ งตลอด แต่
ถ้าคนมีหลักมีเกณฑ์นะ “มรรค ๔ ผล ๔”
ถ้ามรรค ๔ ผล ๔ การออก วิธีการหานะ การเห็นกายนี้ ทั้งๆ ที่กายนี้มนั อยูก่ บั เรา กายอย่าง
หยาบ กายอย่างกลาง กายอย่างละเอียด สิ่ งที่เป็ นกายอย่างละเอียดนี้ มันจะเห็นได้อย่างไร มัน
เหมือนกับ วิธีการขุดคุย้ หากิเลส เวลาเราจะหากิเลสกันว่ากิเลสอยูท่ ี่ไหน กิเลสมันเป็ นนามธรรม
กิเลสมันเป็ นความรู ้สึก มันเป็ นมาร พญามารที่อยูห่ ลังความคิด แล้วความคิด ความตรึ ก ความ
ไตร่ ตรองของเรา มันก็โดนบังคับบัญชาโดยกิเลส
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แล้วเราจะไปหาที่อยูข่ องมันที่ไหน แล้วถ้าจิตมันว่าง มันปล่อย มันลึกลับมหัศจรรย์ ถ้าออก
รู ้ต่างๆ ถ้าติดนะ มันก็จะไปรู ้สภาวะแบบนั้น เห็นภพ เห็นชาติ เห็นนิพพาน เป็ นสภาวะแบบนั้น สิ่ ง
ที่ว่านิพพานจะเป็ นอย่างไร มันก็ไปสร้างภาพ ไปสร้างสถานะ มันก็ติดได้ เห็นไหม ไปคิดว่านี่คือ
นิพพานแล้ว สร้างวิมาน ถ้าวิมานมันก็มีสถานที่ต้ งั มันมีภพทั้งนั้นแหละ แต่ขณะที่มนั คิดอย่างนั้น
มันหลงอย่างนั้น มันติดอย่างนั้น เพราะอะไร
เพราะมันมีมารไง มันมีอวิชชา เราคือมาร อวิชชาอยูก่ บั เรา พระสกิทาคามีนี่แหละ มันก็มี
มารอย่างละเอียด มันอยูก่ บั เรา แล้วมันก็ครอบงาอย่างนั้น แล้วมันก็เชื่อไปอย่างนั้นนะ แต่ถา้ เรา
ตรวจสอบ ใช้ปัญญาใคร่ ครวญ มันไม่เป็ นอย่างนี้หรอก นิพพานของพระพุทธเจ้าไม่เป็ นอย่างนี้
นิพพานของพระพุทธเจ้ านะ มันสื่ อความหมายกันไม่ ได้ เป็ นนิพพานทีเ่ ป็ นสากล แต่นิพพานอย่าง
นี้คือนิพพานที่เราสร้าง เป็ นนิมิต เป็ นสถานที่ เป็ นสิ่ งต่างๆ นี้ เราสร้างทั้งนั้นล่ะ
ถ้าเราสร้างทั้งนั้น แล้วมันเริ่ มเอะใจ พอเริ่ มเอะใจ มันก็เริ่ มทาความสงบของใจเข้ามาอีก ถ้า
สงบ เห็นไหม ดูสิ เราเห็นสิ่ งต่างๆ ตา หู จมูก ลิ้นของเรา ถ้าไม่พิการ เราจะรับรู ้รสได้ท้งั หมด จิตก็
เหมือนกัน จิตนี้ ถ้ามันออกรับรู ้ นัน่ ล่ะมันออกรับรู ้รส ไม่ใช่ตวั ของจิต ลิ้นของเรา ถ้ามีอาหารหรื อ
มีรสชาติต่างๆ มากระทบถึงลิ้นของเรา เราจะรับรู ้รส จิตที่มนั จะมีกาลังของมัน ลิ้นถ้าไม่มีรสต่างๆ
เข้ามากระทบเลย ลิ้นก็คือลิ้น ถ้าลิ้นมันก็คือลิ้น มันก็เป็ นตัวของมันเองใช่ไหม
จิตก็เหมือนกัน ถ้ามันออกรับรู ้สิ่งต่างๆ นัน่ ล่ะมันรู ้แล้ว มันส่ งออกแล้ว มันออกไปข้าง
นอก มันถึงต้องกลับมาพุทโธไง กลับมาพุทโธให้ลิ้นก็คือลิ้น หูก็คือหู ตาก็คือตา แล้วใจก็คือใจ
ต่างอันต่างจริ ง จิตก็พุทโธๆๆ เข้ามา ถ้ามันเป็ นสมาธิข้ ึนมา มันก็เป็ นตัวมันเอง ถ้าเป็ นตัวมันเอง
ขึ้นมา แล้วมันออกหา สิ่ งนี้มนั คุย้ ได้ยาก เพราะว่าอะไร เพราะว่าการค้นหากันจากภายนอกนั้นเขา
จ้างนักสื บ จ้างคนสื บได้ท้งั นั้น
แต่ถา้ การค้นหาจากภายใน จิตมันต้องค้นหาตัวของมันเองแล้วตัวของมันเอง มันก็มีอวิชชา
อยูใ่ นนั้น แล้วตัวของจิตจะค้นหาตัวของจิตนี้ มันลึกลับมาก แต่ถา้ เราตั้งสติ มันจะเป็ นมหาสติแล้ว
ดูสิ เวลาเขาเล่นฟุตบอลกัน ลูกโทษจังหวะสอง ฟรี คิกนี่เขาต้องเตะอย่างไร จากจุดโทษเขา
ต้องเตะอย่างไร จิตที่มนั ละเอียดเข้ามา กายกับจิตที่มนั ใกล้กนั เข้ามานี้ มันถึงจะต้องระหว่างผูร้ ักษา
ประตูกบั ผูท้ ี่เตะ เห็นไหม แค่จงั หวะเดียว นี่ก็เหมือนกัน ความคิดมันละเอียดขึ้น มันสั้นขึ้น ช่วง
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สายบังคับบัญชา ระหว่างจิตกับขันธ์ ขันธ์อย่างหยาบ ขันธ์อย่างกลาง ขันธ์อย่างละเอียด กายอย่าง
หยาบ กายอย่างกลาง กายอย่างละเอียด
อันนี้เราจะจับกายอย่างละเอียดแล้วนะ ระหว่างจิตกับกายที่มนั กระทบกัน ระหว่างจิตกับ
กาย ระหว่างอวิชชากับความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัวกามราคะ สิ่ งที่เป็ นกามราคะ มัน
ละเอียดลึกซึ้ งเข้ามา มันเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้ามา เป็ นชั้นเป็ นตอนเข้ามา เพราะมันอยูท่ ี่ไหน สิ่ งที่เป็ น
ชั้นเป็ นตอน มันก็อยูท่ ี่จิตนี่แหละ
จิตที่มนั เป็ นชั้นเป็ นตอนเข้ามา แล้วถ้าเราจะเข้าไปจับสิ่ งนี้มาดาเนินการ เราจะทาอย่างไร
มันจะย้อนกลับเข้ามา มันถึงเป็ นมหาสติ มันถึงเป็ นมหาปัญญา มหาสติมหาปัญญาอย่างนี้ มันจะ
ย้อนกลับเข้ามาจับตัวกายจากภายใน ถ้าตัวกายจากภายในอย่างนี้ ถ้าจับได้นะ มันจะสะเทือนเลื่อน
ลัน่ ในหัวใจ มันจะเห็นผลงานของการประพฤติปฏิบตั ิ
ถ้าจิตของเราไม่ได้จบั ต้องกายอันละเอียดนี้ แล้วเราจะเอาอะไรไปประพฤติปฏิบตั ิ เราจะ
เห็นทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดบั นิโรธะนี่ทุกข์ดบั วิธีการดับทุกข์มนั จะเกิดอย่างไร ขั้นของกาม
ราคะ สิ่ งที่ละเอียดในหัวใจ กามฉันทะที่มนั พอใจอยูน่ ้ ี สิ่ งนี้ทุกข์มนั อยู่ที่ไหน เราก็ไปมองกันนะ
เพราะอะไร เพราะเพศตรงข้ามสิ่ งนั้นมันถึงเป็ นกามราคะ กามราคะเกิด เพราะเราชอบใจเพศตรง
ข้ามต่างๆ นัน่ มันเป็ นเรื่ องของโลกๆ
แต่ที่เป็ นความเป็ นไปของหัวใจนี้ ถ้าเป็ นวิปัสสนากามราคะ พอมันเข้าไปถึงระหว่างจิตกับ
ขันธ์ที่มนั สัมผัสกัน จิตกับอสุ ภะในหัวใจ นัน่ มันเป็ นกามจากภายใน มันเป็ นความคิด เป็ น
ความรู ้สึกจากหัวใจ มันเป็ นกามทั้งนั้น กามอย่างนี้ถา้ มันย้อนกลับไปที่กายละเอียดได้ กายละเอียด
อย่างนี้มนั เป็ นที่ซุกซ่ อน เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันอยูต่ รงนี้ ถ้ามันจับได้ มัน
สะเทือนเลื่อนลัน่ กลางหัวใจ แล้ววิปัสสนาไปเป็ นมหาสติ เหมือนน้ าป่ า น้ าที่รุนแรงมาก น้ าโอฆะ
ที่อวิชชามันกดหัวจิตให้อยูใ่ นอานาจของมัน นี่เราอยูใ่ ต้อานาจของพญามาร อยูใ่ ต้อานาจของกาม
ราคะนี้มากี่ภพกี่ชาติ
การเกิดและการตายนี้ เวลาจิตมันสงบเข้ามา แล้วย้อนอดีตชาติวา่ อดีตชาติมนั เป็ นมา
อย่างไร อดีตชาติมนั ก็เป็ นสิ่ งที่ปกปิ ดสิ่ งนี้ไว้ อดีตชาติ สิ่ งต่างๆ นี้เพราะเราสร้างคุณงามความดี เรา
เกิดตายๆ การเกิดและการตายนี้มนั ก็เป็ นชาติชาติหนึ่ง ชาติชาติหนึ่งแล้วมันก็พฒั นาการ พระ
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โพธิสัตว์เกิดตาย เกิดตายชาติหนึ่ง เพราะเราไม่เคยประพฤติปฏิบตั ิ เราไม่มีธรรมขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กาฬเทวิล ในสมัยพุทธกาล ที่เขาได้ฌานได้สมาบัติกนั อยู่ มันก็เป็ นชาติหนึ่ งๆ มาอย่างนี้ สิ่ ง
ที่เป็ นชาติหนึ่งของเขามา แต่เราเกิดมาแล้วเรามีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรามีครู
บาอาจารย์คอยชี้นา ถ้ามีคนชี้นา สิ่ งที่มนั พบเห็นเข้ามาเป็ นความเห็นของภายใน มันไม่ใช่การย้อน
อดีตชาติ มันเป็ นการเห็นอริยสั จ มันเห็นทุกข์ เห็นเหตุให้ เกิดทุกข์ ทุกข์ ดบั วิธีการดับทุกข์ นี่
อริยสั จมันเกิดตรงนี้ มันเกิดจากกาลังของใจ มันเกิดจากกาลังของมหาสติ มหาปัญญา มันจะมี
กาลังของมัน ถ้ามีกาลังของมัน มันจับตรงนี้ได้ มันก็วิปัสสนาของมันไป
วิปัสสนานะ ตั้งขึ้นมา กิเลสมันจะลึกลับซับซ้อน มันจะหลบ หลบว่านี่คือปล่อยแล้ว วาง
แล้ว มันจะเป็ นสภาวะแบบนั้น ถ้าปล่อยแล้ว วางแล้ว สิ่ งอะไรที่มนั เป็ นผลตอบสนอง ถ้าเวลามัน
ปล่อยแล้วมันก็ว่าง จะว่างขนาดไหน พอเราออกมากระทบกับ รู ป รส กลิ่น เสี ยงจากภายนอก มัน
รับรู ้แล้วมันก็มีความรู ้สึก แม้จะไม่กระทบจากภายนอก ถ้าเรากาหนด เราตั้งสติไว้ ให้จิตมันสงบ
อยูอ่ ย่างนี้ ให้มนั ว่างอยูอ่ ย่างนี้ เดี๋ยวมันก็แสดงตัว เพราะสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่มนั มีอยู่ มันจะแสดงตัวของ
มันออกมา ถ้ามันแสดงตัวของมันออกมา มันก็ไม่ว่างจริ งน่ะสิ มันหลบมันหลีกไปต่างๆ
เวลาวิปัสสนา อสุ ภะเกิดอย่างนี้ แต่ที่เขาว่าอสุ ภะๆ เริ่ มต้นพิจารณาจากกายนอก มันเห็น
กาย มันจะเน่าเปื่ อยพุพองขนาดไหน มันก็เป็ นสภาวะแบบนั้น มันไม่สลดจนเป็ นธรรมสังเวช
เหมือนขั้นอสุ ภะหรอก ที่มนั เห็นสภาวะแบบนั้น คือว่ามันเห็นสภาวะเป็ นไตรลักษณ์ มันเป็ น
อนิจจังต่างหาก ขณะที่คืนสู่ สภาพเดิม อย่างสกิทาคามี เวลาจิตมันเห็นสภาพของสิ่ งต่างๆ มันคืนสู่
สภาพเดิมของเขา มันแยกออกระหว่างกายกับจิต แยกออกจากกัน นัน่ มันรวมใหญ่อย่างนั้น
แต่อนั นี้มนั สยดสยองกว่านั้นเยอะ ที่ว่าจะเกิดอสุ ภะ เกิดซากศพ ซากอย่างนั้นมันเป็ นซากที่
ไม่มีชีวิต ซากที่อยูป่ ่ าช้านั้น สิ่ งที่อยูป่ ่ าช้ามันเป็ นซากศพ มันไม่มีชีวิตหรอก ขณะที่มนั เกิดจากใจ
ขึ้นมา อสุ ภะที่เกิดจากภายใน เพราะอะไร เพราะอสุ ภะมันเป็ นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า อสุ ภะมันเกิดจากสภาวธรรม สภาวธรรมคือจิตมันสงบเข้ ามา แล้วจิตมันจับกายได้ อย่ างนี้
มันก็เป็ นอสุ ภะ
ถ้าจิตมันจับไม่ได้ล่ะ จับไม่ได้มนั ก็ไม่เห็นอสุ ภะใช่ไหม มันไม่เห็นอสุ ภะเพราะอะไร
เพราะมันเป็ นสภาวะจากภายใน ระหว่างจิตที่มนั เป็ นเจโตวิมุตติ จิตที่มนั มีกาลังของมัน ฟังคาว่า
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“มหาสติ มหาปัญญาสิ ” คาว่า “มหาสติ มหาปัญญา” นี้มนั เกิดมาจากไหน มันสร้างมาอย่างไร มัน
ถึงเป็ นมหาสติ มหาปัญญา
ถ้ามันเป็ นมหาสติ มหาปัญญา มันก็ตอ้ งมีกาลังของมันใช่ไหม ถ้ามันมีกาลังของมันขึ้นมา
เวลามันไปเห็นสภาวะของกายจากภายใน กายที่เราจับได้ กายที่ละเอียด กายที่ว่าจิตมันหลง กิเลส
มันอาศัยตรงนี้เป็ นที่พกั ไง อาศัยเป็ นที่ซุกซ่ อน นี่กาลังของมัน เห็นไหม ความโลภ ความโกรธ
ความหลง นี้เป็ นพ่อแม่ของอวิชชา ปู่ ของอวิชชามันอยูข่ า้ งบน ปู่ ของอวิชชามันเป็ นผูท้ ี่ควบคุม
นโยบาย แต่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานให้เกิดให้ตาย มันอยูต่ รงนี้ต่างหาก
สิ่ งที่กระทบกระเทือนกันระหว่างกิเลสกับธรรม มันก็มาจากตรงนี้เป็ นตัวตั้ง ถ้าไม่มีเรื่ อง
ของกามราคะ เรื่ องของการประพฤติปฏิบตั ิมนั จะไม่ทุกข์ยากขนาดนี้หรอก เพราะมันเป็ นเรื่ องของ
กามราคะ เป็ นเรื่ องการวางยาของกิเลส มันวางยาไว้ในหัวใจ ว่าฉันรักคนนั้น ฉันพอใจคนนี้ ฉัน
ดีกว่าคนโน้น คนโน้นดีกว่าเรา เราดีกว่าเขา ตรงนี้มนั หนักหนาสาหัสสากรรจ์กว่าสังโยชน์อนั
ละเอียดนะ
สังโยชน์อนั ละเอียด อย่างมานะ ๙ นี้มนั ถือตัวถือตน แต่อนั นี้มนั ถือเพื่อเสพความรู ้สึก สิ่ งที่
เสพความรู ้สึก ถ้ามันวิปัสสนาไป มันจะปล่อย ปล่อยเข้ามา มันปล่อยนะถ้ากาลังมันพอ ถ้ากาลังไม่
พอ มันก็สร้างภาพว่าปล่อยเหมือนกัน สร้างภาพว่า “ปล่อยแล้วนะ นี่แหละ พระอนาคามี” พระ
อนาคามีชวั่ คราว แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเหยียบหัวพระอนาคามีนี่แหละ เวลามารมันเกิดขึ้นมา มัน
เหยียบจนหัวคว่าหัวคะมาเลย มันเหยียบหัวเพราะมันเสื่ อม
พอมันปล่อยหนหนึ่ง แล้วเราชะล่าใจว่ามันเป็ นความจริ ง เวลามันตีกลับขึ้นมา เห็นไหม
น้ าป่ านะ การต่อสู ้การวิปัสสนา บางทีมนั ปล่อยขนาดไหน ไม่เชื่อใจเพราะมันไม่มีเหตุมีผล มันไม่
เป็ นความจริ งอย่างนั้น ถ้าไม่เป็ นความจริ งอย่างนั้น ก็ตอ้ งตั้งขึ้นมา ตั้งสุ ภะขึ้นมาก็ได้ ตั้งสุ ภะขึ้นมา
ตั้งรู ปที่สวยที่สุด ตั้งรู ปที่พอใจที่สุดมาแนบไว้กบั กาย ให้มนั แสดงตัวออกมา ถ้ามันปล่อยจริ งนะ
แต่ถา้ มันปล่อยไม่จริ ง มันไม่ตอ้ งตั้งหรอก มันเป็ นอสุ ภะอยู่อย่างนั้นล่ะ ถ้ากาลังมันพอนะ
พอพิจารณาไป มันปล่อย มันก็หดเข้ามาๆ เพราะอะไร เพราะมันจะมาขาดกันที่ความรู ้สึกอันนี้ไง
ความรู ้สึกของใจนี้ ถ้ามันปล่อยเฉยๆ มันไม่มีเหตุไม่มีผล แต่ถา้ มันวิปัสสนาขึ้นมา มันก็ชานาญขึ้น
หนหนึ่ง รวดเร็ วขึ้นหนหนึ่ ง รวดเร็ วขึ้นนะ แต่เดิมทางานทีหนึ่ งก็ย้อื กันไป เหมือนเวลาเราทาธุรกิจ
ทาอย่างโน้นก็ไม่เสร็ จ ทาอย่างนี้ก็ไม่ได้ ไม่เสร็ จงานสักที เพราะไม่มีความชานาญ ทาบ่อยครั้งเข้า
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บ่อยครั้งเข้า มีความชานาญมากเข้า ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นกระบวนการ จะทาได้คล่องแคล่วมากมาย
คล่องแคล่วขึ้นมา เสร็ จงานได้เร็ วขึ้น เก็บงานได้ดีข้ ึน
นี่ก็เหมือนกัน วิปัสสนาไป มันทาได้เร็ วขึ้น มันก็ปล่อย ปล่อยหนหนึ่ งๆ มันจะมีความสุ ข
พอปล่อยหนหนึ่ งก็ว่า “มันเป็ นอนาคามีหนหนึ่ง” ไม่เป็ นหรอก! ไม่เป็ นหรอก! มันหลอก มันเป็ น
อนาคามิมรรค แต่มนั ไม่เป็ นอนาคามิผล บุคคล ๘ จาพวก เห็นไหม อนาคามิมรรค อนาคามิผล ถ้า
เป็ นอนาคามิผล ผลมันจะเป็ นอย่างไร ผลมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มันโต้แย้ง นี่กิเลสมันหลอก
อย่างนี้ แม้แต่การวิปัสสนาอยู่ การทาอยูน่ ้ ี กิเลสมันก็ยา่ หัวเราไปตลอดเวลา
แล้วเราก็บอกว่า เราภาวนาตั้งแต่เริ่ มต้นมา นัน่ ก็ทุกข์ นัน่ ก็ยาก การทุกข์การยากนั้นเพราะ
เริ่ มต้นจากภาวนาไม่เป็ น พอภาวนาไม่เป็ นมันก็เป็ นความทุกข์ยากอันหนึ่ง พอภาวนาเป็ นขึ้นมา
เวลาทางานขึ้นมา มันจะได้ผลงานขึ้นมา มันก็ยากอีกอันหนึ่ง ยากแบบผูบ้ ริ หารไง ยากแบบเจ้าของ
บริ ษทั ข้ามชาติ ข้ามภพข้ามชาติเลยนะ แล้วมันจะบริ หารจัดการอย่างไร? ก็บริ หารจัดการด้วยสติมหาสติ มหาสติน้ ีควบคุมแล้วพลิกแพลงตลอดไป เพราะอะไร เพราะมันมีตวั แปรมหาศาลเลย
เพราะมันข้ามภพข้ามชาติ ตัวแปรในเรื่ องของกรรม ตัวแปรในเรื่ องของอานาจวาสนา ตัว
แปรในเรื่ องของสติปัญญาในปัจจุบนั ปัจจุบนั ที่ทาอยูน่ ้ ี มหาสติมหาปัญญาที่เกิดในปัจจุบนั นี้
ปัจจุบนั นี้เกิดมาจากใคร? ก็เกิดมาจากกรรมฐาน เกิดมาจากเราตั้งฐานขึ้นมา เกิดจากวิปัสสนา
ขึ้นมา วิปัสสนาขึ้นมา สร้างสมขึ้นมา มันก็แยกแยะของมันไป มันจะเปื่ อย มันจะเน่าขนาดไหน มัน
จะหดเข้ามา หดเข้ามา ละเอียดเข้าไป ดีข้ ึน สะดวกขึ้น ปล่อยวางเร็ วขึ้น เร็ วขึ้น ซ้ าแล้วซ้ าเล่าๆๆ
อย่าชะล่าใจ ชะล่าใจไม่ได้
ถ้าเป็ นเจโตวิมุตติที่มนั กาลังเป็ นอย่างนี้ แล้วมันสะเทือนหัวใจนะ แล้วถ้ามันปล่อยทีหนึ่ง
มันรื่ นเริ งนะ เวลาออกจากภาวนา เวลาใช้ชีวิตปกติประจาวัน เราต้องหาอยูห่ ากินของเราขึ้นมา
เวลาปล่อยออกมา มันจะเดินไปไหน มันจะแปลกประหลาดมหัศจรรย์ เหมือนไม่ได้อยูใ่ นโลก
เหมือนมีเราคนเดียวอยูใ่ นโลกนี้ พวกที่เขาอยูใ่ นโลก เหมือนกับเขาไม่มีความสาคัญอะไรเลย แต่
เรานี้มีความสาคัญอยูค่ นเดียว สภาวะที่มนั ออกมา ถ้ามันยังไม่ถึงที่สุด ต้องวิปัสสนาซ้ าเข้า ถึงที่สุด
มันละเอียด ละเอียดเข้ามาถึงตัวของจิตเอง มันขาดที่นี่นะ มันขาดที่นี่ พลิกฟ้ าควา่ ดินเลย เพราะ
อะไร เพราะจิตดวงนี้มนั จะไม่เกิดบนกามภพอีกแล้ว กามภพตั้งแต่เทวดาลงมา
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ถ้ามันไม่เกิดบนกามภพ มันไม่เกิดอย่างไร กายแยกออกไป ระหว่างกายกับจิตทาลายกัน
ทาลายกัน จิตนี้หลุดออกไป ว่างออกไป จนเป็ นจิตล้วนๆ นะ นี่เจโตวิมุตติ เอากาลังของจิตนี้ฝึกฝน
ซ้ าเข้าไปๆ พระอนาคามี ๕ ชั้น มันยังมีเศษส่ วนของมัน
ดูสิ เราไม่ตอ้ งการสิ่ งใดๆ เลย สิ่ งที่เรามีประสบการณ์ในชีวิตของเรา สมบัติของเรานี้ เรา
ปฏิเสธหมดเลย แต่เราเคยมีสมบัติไหม เรารู ้ไหมว่าเราเคยมีสมบัติ เราเคยมีสมบัติเท่าไร เราก็รู้ของ
เราใช่ไหม นี่ก็เหมือนกัน เราทาลายกามราคะทั้งหมด แต่ความเป็ นไปของจิต สิ่ งที่มนั ทาลาย
ออกไปแล้ว แต่ความรู ้สึกอันละเอียดที่เรารับรู ้สิ่งที่ของเราเคยมีอยู่ เราใช้ปัญญาใคร่ ครวญไป สิ่ งนี้
มันจะปล่อยๆๆๆ สิ่ งทีเ่ ป็ นพระอนาคามีมนั ขาด เวลาขณะทีม่ นั ขาด มันพลิกฟ้าควา่ ดินเลย ครืน!
ในหัวใจ นี่ขณะของจิต ทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์ นิโรธดับ วิธีการดับทุกข์ ด้วยมรรคญาณ เห็นไหม
มรรคญาณ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดบั วิธีการดับทุกข์จิตนี้กลัน่ ออกมาจากอริ ยสัจ เจโต
วิมุตติน้ ีมนั กลัน่ ออกมาจากอริ ยสัจโดยตรง พอมันเป็ นอริ ยสัจขึ้นมา แล้วว่าง แล้วทาลายเศษส่ วน
ออกไป นี่ติดอีกนะ ติดอีกเพราะอะไร เพราะโลกนี้ว่างหมด กายนอก กายใน กายในกาย พิจารณา
กายไปจนหมดเลย พิจารณาไปก็ว่าง มีความสุ ขมหาศาล นี่ติดนะ
ถ้ามีครู บาอาจารย์ ว่างนั้นใครเป็ นคนว่าง กายนี้มนั ตั้งอยูบ่ นอะไร กายอย่างหยาบ กายอย่าง
กลาง กายอย่างละเอียดนี้ทาลายหมดแล้ว ทาลายจนสิ้ นกระบวนการของสิ่ งที่ว่ามันเป็ นกายกับจิต
แยกออกจากกันแล้ว แล้วกายที่มนั ทาลายไปแล้วนี้มนั ตั้งอยู่บนอะไร แล้วสถานะของภพของชาติ
มันอยูท่ ี่ไหน ถ้ามันทาลายไปแล้ว ถ้ามันไม่มีกาย แล้วจิตมันอยูท่ ี่ไหน
ภวาสวะ ตัวภพ ถ้าพิจารณากายเป็ นกายอันละเอียดก็ได้ กายของจิต จิตที่เป็ นกายอัน
ละเอียดลึกซึ้ งมาก ละเอียดยิบเลย แล้วมันจับต้องไม่ได้ เห็นไหม จับต้องไม่ได้ อรหัตตมรรคมันจะ
ละเอียดเข้าไปอีก “โมฆราช เธอจงมองดูโลกนี้ให้เป็ นความว่าง” ว่างหมดเลย แล้วมีกาลังมหาศาล
ผูท้ ี่มีกาลังขนาดนี้ มันเป็ นเจโตวิมุตติ
คาว่า “เจโตวิมุตติ” ดูสิ จิตปกติ เหมือนกับของที่สกปรก ขณะที่ว่าทาความสงบไปบางครั้ง
บางคราว มันยังรับรู ้สิ่งต่างๆ มันยังเห็นสิ่ งต่างๆ ได้ คาว่า “เห็นสิ่ งต่างๆ ได้” เพราะอยูท่ ี่อานาจ
วาสนาด้วย เห็นได้มาก ได้กว้าง ได้แคบ ได้ต้ืน ได้ลึกเพราะอะไร เพราะกาลังของจิตนั้น มันเห็น
โดยอวิชชา เห็นโดยอนิจจัง เห็นโดยที่ไม่มีสิ่งใดควบคุมได้เลย แล้วเราวิปัสสนาของเราโดยเจโต
วิมุตติ มันปล่อยวางเป็ นชั้นเป็ นตอนเข้ามา กิเลสอย่างหยาบๆ กิเลสอย่างกามราคะ ที่มนั เป็ นโอฆะ
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ในหัวใจ มันขาดออกไปจากใจ แล้วกาลังของจิตมันมีกาลังแรงมากมหาศาล มันจะไปรู ้สิ่งต่างๆ
โลกนี้ปิดไม่ได้นะ
ถ้ามันจะพาติด มันติดเพราะว่ามันสาคัญตน สาคัญตนว่าเป็ นนิพพาน สาคัญตนว่าเรารู ้หมด
สาคัญตนว่าเราเป็ นผูว้ ิเศษ เทวดา อินทร์ พรหมจะมาส่ งเสริ มตลอด นี่มนั สาคัญตน มันสาคัญตน
อย่างนี้ มันยังไม่ใช่ความจริ ง เพราะมันมีความสาคัญ เห็นไหม รู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชา รู ปราคะ-อรู ปราคะ รู ปฌาน-อรู ปฌาน มันเป็ นราคะ ความว่าง รู ปว่าว่างก็เป็ นราคะ ที่ว่า
ว่างๆ ว่างๆ นี้มนั เป็ นราคะนะ สิ่ งที่เป็ นรู ปราคะ อรู ปราคะ มันเป็ นความว่างหมด มันปล่อยกาม
ราคะ มันปล่อยทุกอย่างหมดแล้ว มันก็ยงั เป็ นราคะ
สิ่ งที่เป็ นราคะอันละเอียด แล้วละเอียดอย่างไร มันละเอียดอยูท่ ี่ไหน สิ่ งที่มนั จะละเอียด เจ
โตวิมุตติน้ ีมนั ละเอียดลึกลับมาก มันละเอียดมาก จิตมันมีกาลังมาก แล้วมันรับรู ้ เห็นไหม จิตอย่าง
นี้มนั จะเป็ นไปได้หมด มันจะไป ในวัฏฏะนี้ปิดไม่ได้ มันจะรู ้ไปหมดเลย นี่ยงิ่ รู ้มนั ยิง่ สาคัญตนว่า
มันรู ้ ยิง่ สาคัญตนว่าเป็ นผูว้ ิเศษ ยิง่ สาคัญตนว่าเป็ นพระอรหันต์ แต่ไม่ใช่!
ถ้าไม่ใช่...จิต ถ้าย้อนกลับเข้ามา ย้อนกลับเข้ามาเข้าไปถึงตัวมัน กายมันตั้งอยูบ่ นนี้ กายมัน
ตั้งอยูบ่ นภวาสวะ กายมันตั้งอยูบ่ นภพ แล้วภพนี้มนั ละเอียดมาก เจโตวิมุตติ ขณะที่มนั ย้อนกลับนะ
สิ่ งที่ว่าเป็ นสมาธิที่เราคุยกันว่าลึกลับมหัศจรรย์น้ ี มันยังไม่ละเอียดเท่าอย่างนี้หรอก นี่ละเอียดมาก
จับจิตนี่ แล้วจะออกมาใช้ปัญญาอย่างที่เราใช้ปัญญา ใช้การใคร่ ครวญ ใช้การแยกเป็ นอุคคหนิมิต
เป็ นวิภาคะ เป็ นการแยกส่ วนขยายส่ วนนั้น...ไม่ใช่ สิ่ งนี้มนั เป็ นเรื่ องของการพิจารณากาย มันเป็ น
เรื่ องของอสุ ภะ เป็ นเรื่ องของการตอบสนองระหว่างกายกับจิต เวลาการตอบสนองระหว่างขันธ์กบั
จิต การตอบสนองระหว่างปัญญากับจิต แต่ตวั จิตเองที่มนั เป็ นปัญญาญาณ เห็นไหม
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ถึงทีส่ ุ ดแล้วมันจะเข้ ามาในจุดเดียวกัน แต่ ขณะมาทีจ่ ุดเดียวกัน
นั้น การเดินต่ างกัน กาลังของจิตก็ต่างกัน ปัญญาวิมุตติ อย่างพระสารี บุตร พระโมคคัลลานะ ถึง
ที่สุดแล้วก็เหมือนกันด้วยความสะอาดบริ สุทธิ์ แต่วิธีการต่างกันมหาศาลเลย
นี่ก็เหมือนกัน สิ่ งที่มนั ละเอียดเข้ามาถึงตัวของภพ ตัวของที่ต้ งั กายทั้งหมดตั้งอยูบ่ นนี้ ได้
กายมากี่หมื่นกี่แสนกี่ลา้ นๆ กายที่เกิดตายเกิดตายมานี้ มันก็ต้ งั อยูบ่ นจิตดวงเดียวนี่ เวลาวิปัสสนา
เข้าไป กายอย่างหยาบ กายอย่างกลาง กายอย่างละเอียด นี่มนั แค่ภพนี้ แล้วเกิดด้วยการวิปัสสนา
ญาณด้วยเจโตวิมุตติน้ ี มันเห็นสัจจะความจริ งขึ้นมา มันเห็นสภาวะแบบนี้ แต่ถา้ มันเป็ นอวิชชาที่
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พาเกิดพาตาย มันหมุนเวียนเกิดตายไปมหาศาล ที่เราไม่เคยรู ้มนั เลย มันยิง่ ได้กายมาไม่รู้กี่ลา้ นๆ
กาย
แล้วขณะที่ได้กายโดยเจโตวิมุตติ มันเป็ นกายเกิดจากอริ ยสัจ กายเกิดจากจิต เกิดจากทุกข์
เหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ดบั วิธีการดับทุกข์น้ ี เราได้มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไง เราเกิด
มาในท่ามกลางศาสนาไง เราเกิดมาท่ามกลางครู บาอาจารย์ที่ร้ื อค้นมา แล้วเราดาเนินตามกันมา
แล้วสิ่ งนี้เรามาหมัน่ ตรวจสอบ มันก็ยอ้ นกลับ สิ่ งที่ยอ้ นกลับได้ มันจะไปเห็นจุดที่ต้ งั ของกายถ้ามัน
เป็ นวิปัสสนา ถ้าเป็ นปัญญาวิมุตติ มันต้องจับได้ นี่เหตุ ผลของจิต วิทยานิพนธ์ของจิตแต่ละดวง ใน
การวิปัสสนากาย วิปัสสนาจิต กาย เวทนา จิต ธรรมของแต่ละดวงจิตจะไม่เหมือนกัน แต่วิธีการทา
ความสะอาด กับ เครื่ องดาเนินของมรรคเหมือนกัน แต่วิธีการไม่เหมือนกัน
ถ้าวิธีการเหมือนกัน มันก็เป็ นสัญญา ดูอย่างขณะที่เราไปวิปัสสนาในปัจจุบนั นี้ ของที่เคย
ทาได้แล้ว ถ้าเอามาใช้อีก กิเลสมันยังรู ้ทนั เลย กิเลสมันละเอียดลึกลับขนาดนี้ ถ้าเรามีอย่างนี้แล้ว
เราย้อนกลับเข้ามา วิปัสสนาอย่างนี้ดว้ ยมรรคญาณ มรรคญาณมันจะละเอียดลึกลับซับซ้อนมาก
ลึกลับซับซ้อนยิง่ กว่าขั้นของกามราคะนะ
ขั้นของกามราคะมันสื บต่อมาจากโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกิทาคามิมรรค สกิทาคา
มิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล มันสื บต่อกันมา สื บต่อกันมาจากปัญญาขันธ์ ปัญญาที่เกิดจากใจ
ปัญญาที่เกิดจากอริ ยมรรค แต่ถา้ เป็ นปัญญาญาณอย่างนี้ มันเป็ นปัญญาของมันโดยเฉพาะ
อวิชฺชา ปจฺจยาสงฺขารา สงฺขารา ปจฺจยา วิญฺญาณ มันเป็ นหนึ่งเดียว มันไม่มีการกระทบไง
แล้วย้ อนกลับเข้ าไปทาลายมัน พลิกครั้งเดียวด้ วยปัญญาญาณอันละเอียด ภพนีก้ ต็ ้ องโดนทาลาย
เห็นไหม สิ่ งทีป่ ล่อยเข้ ามาหมดแล้ว ปล่อยกายเข้ ามาหมดแล้ว เป็ นตัวของมันเองก็ต้องทาลายตัว
มันเองด้ วย พอทาลายตัวมันเอง พลิกฟ้าควา่ ดิน จบสิ้นกระบวนการ นี่ไง เจโตวิมุตติ สิ้นสุ ด
กระบวนการของเจโตวิมุตตินี้ จิตมหัศจรรย์ มาก มหัศจรรย์ เพราะอะไร เพราะไม่ มกี เิ ลส มันวิมุตติ
อยู่ในตัวมันเอง
มันเป็ นวิมุตติอยูแ่ ล้ว ไม่ใช่นิโรธสมาบัติ มันเป็ นนิโรธของตัวมันเอง มันเป็ นนิโรธในตัว
ของมันเอง พระอรหันต์นิโรธตลอดเวลาสิ่ งที่เป็ นนิโรธในหัวใจนี้มนั เป็ นนิโรธอยูแ่ ล้ว เวลาองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสมาบัติ นั้นก็เข้าสมาบัติอยูเ่ ฉยๆ แต่ทาได้
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แต่ถา้ เป็ นปุถุชนล่ะ ปุถุชนมันเข้าสมาบัติต่างๆ มันก็รู้ของมันโดยอนิจจัง โดยกิเลสพารู ้ แต่
นี่โดยธรรมพารู ้ เพราะธรรมไม่ หวั่นไหว ธรรมไม่ มสี ั งโยชน์ ธรรมไม่ มอี วิชชา ธรรมไม่ มสี ิ่ งต่ างๆ
เลย ธรรมอยู่ในหัวใจดวงนี้
นี่เจโตวิมุตติ สิ่ งนีป้ ระเสริฐทีส่ ุ ด ประเสริฐในการประพฤติปฏิบัติ เอวัง
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