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ขออธิบายเรื่องภาษาที่ใชในการปฏิบัติทางจิตใหฟงนะครับ เนื่องจากจิตเปนนามธรรมและบางอาการ บางอารมณ ไมมีภาษา
บรรญัติไวใช แตผูที่ถึงและทําได จะมีความเขาใจตรงกัน เปนสิ่งที่รูเห็นไดเฉพาะตนเอง ถาไมเชื่อคุณๆลองอธิบาย รสของกลวย
ใหฟงหนอยครับ ถาเกิดมีคนที่เกิดมาไมเคยกินกลวยเลย ไมวาคุณจะอธิบายอยางไรเขาก็จะไมมีวันเขาใจรสชาดของกลวย แตถา
คุณเคยกินกลวยมากอน ก็ไมตองอธิบายอะไรมาก คุณก็เขาใจ ดังนั้นอารมณใจในการปฏิบัติก็เชนกัน พระพุทธเจาทานจึงตองยก
การอุปมาเปรียบเทียบและใชภาษาที่ทําใหคนในยุคนั้นเขาใจมาอธิบาย การวางอารมณในการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุถึงความเขาใจ
ที่ถูกตองในการปฏิบัติครับ
—ผมจะขออธิบายครับ คําวา “การกําหนดจิต “” การกําหนดนิมิตร”คือการนึกภาพนั้นๆขึ้นมาในจิตครับ คุณมะลิเขาใจถูกตองแลว
เหตุผลเพื่อเปนการทําใหจิตของเรามีสมาธิจิตใจจดจออยูกับ “ภาพ””นิมิตร” “กสิณ” นั้นๆครับ เราตองกําหนดเองครับ นึกเองกอน
— ขั้นตอมาการอธิฐานขอบารมีพระพุทธเจานั้นเปนเหมือนการขอเชื่อมตอญาณกับพระพุทธเจาทานครับ ตองมีศรัทธาความเชื่อ
มั่นเต็มที่ อยาสงสัยเด็ดขาด
—สวน”จิตบอก “”นึกออกมาเอง นั้นเปนผลที่ไดครับเรียกวา “ญาณทัศนะ” อาการที่ไดเปนอยางนี้ครับ จะเกิดเปนภาพผุดขึ้นมา
ในจิตของเราเองโดยที่เราไมไดคิดครับ บางครั้งเปนเสียง ๆเดียวกับจิตของเราครับ จุดสําคัญคืออารมณแรกที่ผุดรูขึ้นครับ บาง
ครั้งเราเรียกวา”ตัวรู ”
สิ่งสําคัญคือเราตองแยกแยะ ความคิด และญาณทัศนะออกใหได ความรูที่ถูกตองขึ้นอยูกับความบริสุทธของจิตเราครับ จิตที่ไมมี
กิเลสหรือมีนอยมากยอมแมนยํากวา จิตใจที่ไมสะอาดครับ ดังนั้นคุณทุกคนจึงตองปฏิบัติในวิปสนาญาณควบคูไปดวยเสมอ ทั้ง
สองสวนสงเสริมกันครับ เมื่อเกิดอยาตื่นเตนจนเกินไปวางใจกลางๆคอยดูคอยพิสูจนความจริงครับ เหมือนเราเปนผูดูลมหายใจ
ครับไมสงอารมณไปตื่นเตนยินดียินรายกับความรูนั้นครับ
—สําหรับญาณทัศนะนั้น เมื่อทานทรงอารมณใจไดถูกตองและบริสุทธจะเกิดขึ้นเองครับ เชนเมื่อตั้งคําถามหรืออยากรูอะไรขึ้นมา
ในใจ จูๆเราก็จะรูคําตอบนั้นขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับ หรือบางครั้งเราก็จะไดยินเสียงของความคิดของคนอื่น ผมเรียกลอๆกับคน
นั้นวา “อยาคิดดังครับ ไดยินหมดแลว”
—สรุปวา การกําหนดจิตเปนเหตุ ญาณทัศนะเปนผลครับ และอีกจุดที่สําคัญคืออยาไปอยากได หรือเมื่อไดแลวอยาไดรูสึกวาตน
เกงหรือวิเศษ เพราะสิ่งเหลานี้ เปนฌานโลกียครับ เกิด ไดก็เสื่อมได สิ่งสําคัญคือทําอยางไรใหเราทรงความดีในจิตใจของเราให
มั่นคงจนถึงพระนิพพานครับ
–ขอโมทนาในความฉลาดและความกาวหนาในการปฏิบัติของคุณมะลิและทุกๆคนดวยครับ สวนทานที่อยากโมทนาและอยาก
ตอบ แตเนททานชาและเวปก็ลมเปนประจํา ก็ไมเปนไรครับ พระทานรับทราบรับรูทุกอยางครับ รักษากําลังใจที่ดีไวครับ
มาตอในภาคปฏิบัติเลยครับ
–ที่ไดฝกไปเมื่อวานนี้เปนการฝกใหจิตไดรูจักและชินในพระนิพพาน จุดประสงคที่ใหทิ้งอาทิสมานกายไวที่นิพพานนั้นเพื่อที่วา
ใหทุกทานไดอธิฐานเพื่อความไมคลาดจากพระนิพพานไมวายามตื่นยามหลับ เพราะการที่อาทิสมานกายของเราอยูบนพระ
นิพพานนั้น จะมีสายใยโยงจิตอาทิสมานกายของเราไวกับกายเนื้อบนโลกมนุษย สมมุติวา ถาขณะจิตหรือในคืนที่เราหลับอยูนี้เรา
เกิดตายโดยปจุบันทันดวนโดยไมรูตัว สายใยนั้นก็จะขาดการเชื่อมกับรางกาย และอาทิสมานกายนั้นก็จะอยูบนพระนิพพานเลย
โดยอัตโนมัติ เปนการเขาถึงซึ่งพระนิพพานที่งายที่สุด ที่สําคัญจึงมีการอธิฐานในหมูทานนักปฏิบัติผูรูวาขอใหจิตไมคลาดจาก
พระนิพพาน นั่นเอง เมื่อจิตใจเราตั้งมั่นอยูในเปาหมาย เรามีความศรัทธาในพระรัตนไตย เรามีวิปสนาญาณเห็นทุกขและโทษภัย
เบื่อการเวียนวายตายเกิด เราตองการจุดเดียวคือพระนิพพาน การใชวิชามโนมยิทธินําอาทิสมานกายเขาสูพระนิพพานนั้นเปน วิธี

ที่งายที่สุดแลว เพราะที่จริงมีกําลังของฌานสมาบัติและอภิญญาเขามาชวยครับ แตทานที่บําเพ็ญบารมีมาไมพอที่จะไดทิพยจักษุ
ญาณ ก็ขอใหมีความพากเพียรวิริยะตอไปครับอยาไดไปตําหนิติเตียน การปฏิบัติของทานผูอื่นที่ทําได เพราะจะยิ่งเปนการผลักให
ตนเองถอยหลังลงจากความดีครับ
—–สําหรับวันนี้ผมขอใหทานไดฝกอารมณวิปสนาญาณบนพระนิพพานครับ
เริ่มตนจับลมสบาย มองเห็นรางกาย ถูกลอก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ออกไป จนเหลือ เนื้อ เลือด ที่คอยๆเนาเปอยผุพัง เนา สลาย
กลายเปน ผุยผงไรแกนสาร กําหนดจิตวา รางกายนี้เปนของไมเที่ยง มีความเสื่อมไปในที่สุด เราคืออาทิสมานกายที่มาอาศัย
รางกายนี้เพื่อสรางบุญสรางบารมี เพื่อปฏิบัติธรรม และรับใชพระศาสนา เราไมมีในรางกายรางกายไมมีในเรา จุดเดียวที่เรา
ตองการคือพระนิพพานเทานั้น ไมวาเราจะปรารถนาพุทธภูมิหรือสาวกภูมิก็ตาม ทายสุดเรายอมถึงซึ่งพระนิพพานเชนเดียวกัน
จากนั้น กําหนดจิตถึงพระพุทธเจาทาน ขอพุทธบารมีทานมาสงเคราะหให ยกจิตอาทิสมานกายของเราขึ้นสูพระนิพพาน ณ บัดนี้
–เมื่อขึ้นไปถึงแลว ขอใหอธิฐานกราบพระพุทธเจาทาน และหลวงพอ จากนั้น อธิฐานวา หลวงปู หลวงพอ ครูบาอาจารยทานใดที่
ทานเคยเมตตาเราและอยูในวิสัยที่จะอบรมสั่งสอนเราใหถูกตองในแนวทางปฏิบัติ ของสัมมาทิษฐิ สัมมาสมาธิ สัมมาปญญา เพื่อ
ความกาวหนา และรุงเรืองในธรรมขอใหทานเมตตา มาโปรดขาพเจาในนิมิตรดวยเทอญ
—เมื่อเห็นภาพพระพุทธเจา หลวงปู หลวงพอ องคใดปรากฏขึ้นในจิตใหแยกอาทิสมานกายออกไปกราบทาน และเนรมิต พาน
ครูดอกไมธูปเทียนแกวอันเปนของทิพย ขึ้นถวายทานเปนการไหวครู และอธิฐานขอใหทานเปนครูบาอาจารยมาเมตตาสั่งสอน
คุมครองตัวเราในสภาวะของกายทิพยดวยเทอญ
–จากนั้น อธิฐานจิตตอหนาพระพุทธเจา และครูบาอาจารยบนพระนิพพาน ขอเจริญวิปสนากรรมฐานในความเปนจริงของรากาย
ขั้นหาดวยเทอญ
—เนรมิตรางกายเนื้อของเราขึ้นมาอีกรางใหปรากฏบนพระนิพพาน เหมือนเปนตุกตาหรือหุน จากนั้นใชจิตพิจารณาเปรียบเทียบ
ผิวกาย ของรางมนุษย กับผิวของอาทิสมานกาย จากนั้นพิจารณาใหเห็นสภาวะของรางกายเนื้อนั้นคอยแก เ**่ยว เสื่อมโทรมไปที
ละนอย ทีละนอย ใชจิตในอารมณที่อยูบนพระนิพพานนี้พิจารณาใหละเอียด สบายๆ ใหเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจาทรงตรัสสั่ง
สอนเราไว รางกายนี้มีความเกิด ความแก ความเจ็บและความตายไปในที่สุด พิจารณาใหเห็น รางกายแก จนลมนอน ปวย จน ตาย
และแหงเหลือแตโครงกระดูก จาก กระดูกแหงผุกรอนจนเปนผงถุลี จากนั้นมารวมตัวเปนทารกแรกเกิดกําลังรองไหคอยๆ โตขึ้น
ชาๆจนถึงวัยรุน กลายเปนหนุมเปนสาว คอยเสื่อมจนเปนวัยกลางคน จนแก และเจ็บและตาย ใหพิจารณาอยางนี้ทบทวน โดยตัว
คิดตัวพิจารณานั้น อาทิสมานกายเปนตัวคิดพิจารณา ดวยอารมณใจสบาย ไมหนักเกินไป จนเห็นถึงสภาวะและความนาเบื่อหนาย
ในรางกายและขันธหานี้ วาเปนปจจัยใหเกิดทุกขใหเกิดอวิชชายึดติด และการเวียนวายตายเกิด เราใชวิปสนาญาณตัดสินใจวา
รางกายนี้เปนทุกขเมื่อละจากรางกายนี้ เราตองการพระนิพพานเพียงจุดเดียว
—จะสัมผัสไดวา อารมณืใจในการเจริญวิปสนาญาณ บนพระนิพพานนั้นจะมีอารมณใจที่แนบแนน เห็นจริง แทลึกซึ้งกวาการที่
กายเนื้อ อานหนังสือ หรือใชกายเนื้อคิเปนอยางมาก เพราะ ความรูที่สักแตวารู กับ สังขารุเบกขาญาณนั้น มีความเขมขนของ
อารมณแตกตางกันมาก ขอใหจําอารมณวิปสนาญาณนี้ไวเพราะตองใชในการพิจารณาตัดขันธหากอนใชวิชามโนมยิทธินี้ทุกครั้ง
ยิ่งอารมณเขมขนเห็นจริงอยางลึกซึ้งในวิปสนาญาณแลว จิตก็จะยิ่ง ปราศจากกิเลส จิตปราศจากกิเลสก็ยิ่งใสสะอาด จิตยิ่งใส
สะอาด อาทิสมานกายก็ยิ่งสะวางไสว และทําใหภาพที่เห็นมีความชัดเจนถูกตองยิ่งขึ้น
—ขออุปมาความบริสุทธของจิตในวิชามโนมยิทธินี้ เสมือนกับคลื่นวิทยุ ถาจิตของเรามีความดีคุณธรรม ของเทวดา ก็จะทําใหเรา
เห็นและใชอาทิสมานกายไปยํงภพพภูมิของเทวดาได ถาจิตของเรามีพรหมวิหารสี่ ความดีความบริสุทธของพรหมแลว เรายอม
เห็นและสัมผัส สภาวะของพรหมและเทวดา รวมถึงภพภูมิตํ่าๆลงมาได แตถาเรามีความบริสุทธของจิตในขณะนั้น มั่นคงอยูกับพระ
นิพพาน จิตใจเรายอมสัมผัสและเขาถึงในพระนิพพาน และภพภูมิทั้งมวล ทานทั้งหลายขอใหรักษาความดี ความบริสุทธของ
จิตใจของเราไวใหตั้งมั่นอยาหวั่นไหวหรือลังเลสงสัยใดๆ เมื่อญาณทัศนะและความเปนทิพยปรากฏทานจะเชื่อมั่นในการปฏิบัติได
ดวยตัวทานเอง
— สําหรับวันนี้พอแคนี้กอน กราบลา พระพุทธเจาทาน รวมทั้งทุกทานที่มาเมตตา จากนั้นแผเมตตาอัปปนณานฌาน ไปยังสาม

ไตรภูมิหนึ่งนิพพานหรือตามกําลังของทานที่ทําได แลวถอนจิตออกจากสมาธิโดยอธิฐานใหอาทิสมานกายของเราตั้งมั่นไวที่พระ
นิพพานครับ จากนั้นหายใจเขาลึกๆชาๆ คอยๆถอนจิตออกจากสมาธิครับ

