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หลวงพ่อได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบตั ิเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอานาจของสังโยชน์ อนุสัย และอุปกิเลส โดยอาศัยตาญาณซึ่ ง
เป็ นธาตุรู้ที่ใสบริ สุทธิ์และเป็ นกลาง สามารถรู ้ความจริ งได้ในจิต ท่านแนะนาให้ผปู ้ ฏิบตั ิเอาความรู ้สึกไปอยูท่ ี่ตาญาณและให้เอา
ตาญาณไปรู ้อยูท่ ี่ใจ โดยที่ใจหรื อมโนธรรมจะรู ้ว่าดีชวั่ ใจจะเข้าไปสอนจิตและบังคับจิต เพราะกิเลสทั้งหมดรวมทั้งความดีความ
ชัว่ นั้นอยูท่ ี่จิต กาหนดรู ้อยูต่ วั เดียวโดยให้แยกธาตุรู้ออกมาจากจิต หน่วงอารมณ์ให้อยูใ่ นความดับทุกข์
“ ญาณรู ้ใจ ญาณรู ้จิต ฝึ กใจให้รู้จิต ”
จิต คือวิญญาณที่เข้าไปรู ้ในสัญญา จิตเป็ นผูส้ งั่ สมองและร่ างกาย ใจคือมโนธรรมเป็ นหัวหน้าของธรรม สามารถบังคับ
จิตได้ สอนจิตได้ ถ้าดีเราทาตาม ถ้าไม่ดีเราไม่ทาตาม ญาณ คือความหยัง่ รู ้ เป็ นตัวรู ้ที่บริ สุทธิ์ ไม่อยู่ใต้อานาจของกิเลสตัณหา
หรื ออุปาทาน ตาญาณเป็ นญาณปัญญา เป็ นญาณที่รู้แจ้ง รู ้เกิด รู ้ดบั รู ้ถึงความหมดไปสิ้นไป
“ จิตฺต ํ ทนฺต ํ สุขาวหํ ”
“ จิตที่ฝึกดีแล้ว นาสุ ขมาให้ ”
(พุทธศาสนสุ ภาษิต)

ขณะที่รู้อยูอ่ ย่างเดียว ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับอิฏฐารมณ์ที่เกิดจากกามตัณหาและภวตัณหา หรื ออนิฏฐารมณ์ที่เกิดจากวิภวตัณหา
จิตจะเป็ นกลาง เมื่อกิเลสไม่เกิด ญาณตัวรู ้จะเลื่อนขึ้นไปพบกับตาญาณ จะพบกับจักขุกรณี และญาณกรณี ซึ่ งเป็ นญาณปั ญญา
อุปสมายะ เห็ นการเกิ ดขึ้นตั้งอยู่ สั มโพธายะ รู ้ แจ้งทั้งหมด เห็ นถึ งอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา และสุ ญญตา นิ พพานายะ เห็ นถึง
นิพพาน ดับทุกข์ท้งั หมด
เจตสิก คืออารมณ์ของจิตที่มีอยู่ ๑๒๑ ดวง ซึ่งสามารถจาแนกได้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกมากมายตามลักษณะของอารมณ์ที่
เกิดขึ้นเมื่อมีผสั สะเข้ามากระทบที่อายตนะ ของ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เมื่อตาเห็นรู ป ญาณตัวรู ้จะไปติดอยูใ่ นสัญญาของจิต
เกิดอุปาทานขันธ์และมโนภาพ แสดงออกมาเป็ นอารมณ์ภายนอก ญาณตัวรู ้มีหน้าที่อย่างเดียวคือรู ้ รู ้ในจิต เจตสิ ก และ รู ปนาม รู ้
ในรู ป เสี ยง กลิ่น รส สัมผัส และ ธรรมารมณ์ เมื่อรู ้แล้วก็บนั ทึกไว้ในสัญญา ญาณปั ญญาเป็ นญาณที่รู้แจ้ง รู ้เกิด รู ้ดบั รู ้ถึงความ
หมดไปสิ้นไป เมื่อรู ้ถึงความดับทั้งหมดเป็ นปัญญาวิมุตติ ดับได้ดว้ ยปัญญา ส่วนเจโตวิมุตติ นั้นดับได้ดว้ ยอานาจการฝึ กจิต เป็ น
การดับอยู่ในจิตข้างใน ผูป้ ฏิบตั ิจะรู ้ถึงการหลุดพ้นของจิต รู ้อยู่ในจิตและเจตสิ กภายใน ในส่ วนของเทวดาที่มีแต่วิญญาณธาตุ
ต้องใช้การปฏิบตั ิธรรมทางจิตล้วน ๆ โดยที่เทวดายังมีสังขารที่ปรุ งแต่ง จิต เจตสิ ก รู ปนาม
ในทางปฏิบตั ิทางจิตเพื่อเข้าถึงการหลุดพ้น หลวงพ่อแนะนาให้เอาตาญาณเป็ นหลัก พอเริ่ มเกิดเจตสิ ก รู ปนาม ให้เรา
ดับทันทีไม่ยึด ให้ดบั อยู่ขา้ งใน อย่าให้แสดงออกมาข้างนอก ไม่ให้ถูกปรุ งแต่งต่อโดยสังขาร ให้เห็นแยกกันในส่ วนของญาณ

มโนธรรมหรื อใจ และจิต อย่าให้ญาณและจิตไปรวมกัน ให้รู้อยูต่ ลอด อย่าเผลอเข้าไปอยู่กบั อารมณ์ในจิต เห็นผูร้ ู ้ รู ้ว่ารู ้ ไม่มีเรา
ในรู ้ ให้เหลือญาณรู ้อยู่ตวั เดียวที่ยงั รู ้อยู่ เห็นการเกิด ตั้งอยู่ ดับไป แล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ ตั้งอยู่ แล้วก็ดบั ไปอีก อะไรเกิดขึ้นมาก็
ต้องดับทั้งหมด ดับจากตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ถ้าเห็นแล้วไปยึดในอุปาทานขันธ์ มันก็ไม่ดบั ใช้ญาณเข้าไปดูในจิตโดยไม่
เข้าไปรวมกับจิต ดูว่าในจิตเกิดอะไร ในจิตมีเจตสิ ก รู ปนามและอุปาทานขันธ์ ๕ ไปรวมอยู่ ให้เห็นเป็ นเพียงเรื่ องของอารมณ์
เรื่ องของจิต แยกไม่ให้ไปรวมกันว่าเป็ นเรา ให้เข้าใจถึงสภาวะของอารมณ์ที่เป็ นอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ และ อารมณ์ที่เป็ นกลาง
ให้วางจิตเข้ากลาง ให้เข้าใจในเรื่ องของทุกข์กาย ทุกข์ใจ และทุกข์ในอุปาทานขันธ์ที่ไปยึดมัน่ ว่าเป็ นตัวเราที่ทุกข์ ให้รู้ว่าทุกข์
ทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่ แล้วก็ยอ่ มดับไป เมื่อเห็นอารมณ์ของจิตที่เกิดความกาหนัด โลภ โกรธ หลง พอใจ ไม่พอใจ หดหู่
เคลิบเคลิ้ม หรื อ อารมณ์ในนิวรณ์ ๕ ก็ให้เห็นเป็ นเรื่ องของรู ปธรรมนามธรรม ไม่ไปติดหรื อยึดถือ รู ปคือผูร้ ู ้ รู ้แล้วปล่อยไม่ปรุ ง
ต่อ ไม่ติดการปรุ งในสังขาร เห็ นสังขารก็เรื่ องของสังขาร เห็นจิตก็เรื่ องของจิต เห็นว่าเป็ นเพียงเรื่ องของอารมณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่
แล้วก็ดบั ไป แต่ไม่มีเราในอารมณ์
“ สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺยโลเก อภิชาโทมนัสสํ ”
(มหาสติปัฏฐานสู ตร)

สมฺปชาโน คือตัวรู ้สึก สติมาคือตัวรู ้ทนั รู ้เห็นตามความเป็ นจริ ง ให้รู้เกิดรู ้ดบั ในเจตสิ ก รู ปนาม ให้มาก ๆ วิเนยฺยโลเก
เป็ นเรื่ องสมมุติบญ
ั ญัติของโลก อภิชาโทมนัสสํ เป็ นเรื่ องของสังขารความปรุ งแต่ง ให้ผปู ้ ฏิบตั ิที่มุ่งสู่ ความหลุดพ้นตามดูตามรู ้
ตามเห็นในการเกิดดับ เห็นผูร้ ู ้และผูถ้ ูกรู ้ แล้วปล่อยวางให้เหลือแต่ผรู ้ ู ้ เมื่อเห็นการเกิดดับยังเป็ นมรรค เมื่อเห็นการเกิดดับแล้ว
ปล่อยวางได้น้ นั เป็ นผล มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มรรคยังเดินอยู่ ผลยังมีอารมณ์ ส่ วนนิพพานดับหมด ปล่อยวางได้หมด เหลือ
เพียงธาตุรู้อยูต่ วั เดียว เป็ นวิญญาณ ๑ เป็ นอมตะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีกิเลสตัณหาหรื ออุปาทานขันธ์ ไม่มีภพภูมิ
“ รู ้ เห็น ปฏิบตั ิ ละ วิมุติหลุดพ้น ”
พระโสดาบัน ละสังโยชน์เบื้องต่าได้ ๓ ตัว คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ สี ลพั พัตตปรามาส เหลือกิเลสทั้งหมด ๑๖
ตัว ยังมีกามราคะ ปฏิฆะ (แต่จะไม่มีอารมณ์ภายนอกที่แสดงออกมาถึงความโกรธ อิจฉา หรื อพยาบาท) รู ปราคะ อรู ปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา และ หิริโอตตัปปะ เอกพีชี เหลืออีก ๑ ชาติ โกลังโกละ ๒-๖ ชาติ สัตตักขัตตุปรมะ ไม่เกิน ๗ ชาติ
พระสกิทาคามี กิเลสจะเบาบางลงเมื่อเทียบกับพระโสดาบัน เหลือกิเลส ๑๔ ตัว ละสังโยชน์ได้ในส่ วนของกามราคะ
และปฏิฆะ เหลือแค่อนุสัย
พระอนาคามี ละสังโยชน์เบื้องต่าทั้ง ๕ ประการได้หมด เหลือกิเลส ๑๒ ตัว เป็ นสังโยชน์เบื้องสู งและอนุสัยของ รู ป
ราคะ อรู ปราคะ มานะ อุทธัจจะ และ อวิชชา รวมถึง หิริ โอตตัปปะ
พระอรหันต์ หลุดหมด ดับหมดไม่เหลือ จิตพระอรหันต์เปรี ยบเสมือนใบบัวไม่ติดน้ า
พุทธะ ธาตุรู้ รู ้อยูว่ ่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดบั ไป
พุทโธ ตื่นแล้ว เบิกบานแล้ว หลุดพ้นแล้ว

