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“จิตที่วาง ไมไดหมายความวา
ตองหมดความคิด

ถึงมีความคิด จิตก็วางได”

“ความสงบที่ถูกตองจริงๆ คือ
ขางนอกมันมีหมด

(มีความคิด ความปรุงแตงเกิดขึ้น)
แตขางใน (ตัวจิต) นี้มันสงบอยู
อันนี้ถึงเปนความวางที่แทจริง

กลาวคือ
เปนความวางที่ไมไปกดไตรลักษณ”

“หลักการพิจารณาที่ถูกตองนั้น
ตองมีสติรูอยูตลอดเวลา”
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“ถาเราคิดไปโดยไมมีสติ ก็คือ
ความฟุงซาน ก็เปนความคิดของคนทั่วๆ ไป

ซึ่งใครๆ ก็คิดได
เรื่องอะไรก็คิดไดทั้งนั้น
แตมันไมใชวิปสสนา

ที่พระพุทธเจาทานสอนไว
วิปสสนานี้ตองมีสติ

เห็นตามความเปนจริง”

“ความดี ความไมดี ความชอบ ความไมชอบ
อะไรเหลานี้มันไมเกี่ยวกับจิต

มันเปนสมมุติทั้งนั้น
ทั้งบุญ ทั้งบาป มันไมเกี่ยวกันเลย
การกระทำทั้งหมดไมเกี่ยวกับจิต
ผิดหรือถูกไมเกี่ยวกับจิตเลย”
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“ผูรูนี้แหละคือแกนพุทธศาสนา
ปฏิบัติมาทั้งหลายทั้งปวง

ก็เพื่อใหเขาถึงผูรู
เมื่อเขาถึงผูรูแลว

สิ่งที่ตองการที่สุดคือการปลอยรู”

“ผูรู คือ
ความรูสึกที่ตื่นขึ้นมาจากใจตัวเอง”
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“รูหรือจิต เปรียบเหมือน
แสงสวางของดวงเทียนที่สวางกลางใจ

กินบริเวณกวางโดยรอบ
จิตนักปฏิบัติมันจะสวางรอบตัว
หมายถึงวา เห็นตลอดทั้งตัวเรา

และสิ่งที่อยูรอบตัวเรา
ไมเหมือนกับ จิตของคนทั่วไป

ที่เหมือนไฟฉาย ที่พุงออกไปขางหนา
อยางเดียวเปนลำไปที่ใดที่หนึ่งทางเดียว”

“สติ คือตัวระลึก
สัมปชัญญะ คือการรูตัว

สติสัมปชัญญะ คือมีสติผูกไวกับการรูตัว
ใหมีสติตื่นอยูที่ใจ

ใจก็คือผูรูนั่นแหละ”
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“การมีสติในการปฏิบัติ คือ
สติตัวนี้มันตื่นที่กลางใจ
ตื่นอยูกับความรูสึก

สติ คือตัวตื่น มันมีความรูสึกรูอยูขางใน
คำวา "ตื่น" ในที่นี้ หมายถึง
ตื่นเห็นอาการตัวเองทุกอาการ

ที่มีอยูขณะนี้เดี๋ยวนี้
อาการพอใจ ไมพอใจ มันก็เห็นอยูที่เรานี้

มีความคิดเกิดขึ้น ดีหรือชั่ว
มันก็เห็นอยูที่เราในขณะนี้

จะทำอะไรอยางใดอยางหนึ่งอยูก็ตาม
มันก็เห็นสภาพของตัวเองอยูอยางนี้
เหมือนเรายืนสองกระจกอยูตลอดเวลา

อันนี้คือ การมีสติ"
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“การทำสมาธิหรือทำจิตใหสงบนั้น
มันไมไดคำนึงถึงวาสิ่งภายนอก

วางหรือไมวาง แตมันวางของผูรูตางหาก
สมาธิตัวละเอียด คือ ภายนอกมีหมด

แตภายในนิ่งอยู รูอยูอยางนั้น
สงบหรือ ไมสงบก็รู

เอาแครู ไมเกี่ยวกับสงบหรือไมสงบ...”

“ความเพียรที่พระพุทธเจา
ทานพูดถึงบอยๆ คือ

ใหเพียรพยายาม เพียรมีสติอยูกับผูรู”
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“ผูรูมีคุณประโยชนมหาศาล
ไมมีสิ่งใดในโลกนี้

ที่จะมีคาเทากับผูรูนี้อีกแลว...
เพราะวาถาจับรูได มันแทบหมดภพ

หรือพูดใหมันตรงๆ ก็คือ
เหลือภพเดียว คือภพของจิตที่ยังไมปลอย

ตรงน้ีไมวิเศษ แลวอะไรวิเศษ....”

“พบกับตนเอง ก็คือพบพุทธะ
เพราะโดยเนื้อแทของจิต

มันมีสภาวะแบบเดียวกันหมด
ไมมีลำดับ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเลย

ดังนั้น ไมวาพุทธะของใครๆ
ก็อันเดียวกัน ไมแตกตางกัน”
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“ใหรูจักตัวเอง
เมื่อรูจักตัวเองก็ปลอยตัวเอง
ปลอยรูได ก็คือ นิพพาน”

“เพราะจิตน้ีมีอุปาทาน มีอวิชชาอยู
จึงหาที่เกาะที่เกี่ยวอยูตลอด

แตหากเปนจิตที่บริสุทธิ์ มันไมหาที่เกาะ
ฉะนั้นจิตถึงไมมีที่อยู ไมกินเน้ือที่”
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“เหตุที่ธรรมชาติทั้งหลายมีสองสภาวะ
ก็เพราะมี “เรา” ไปวุนวายนั่นเอง

“เรา” นี้แหละที่ทำใหทุกสิ่งทุกอยาง
เปนสองสภาวะ

ถาเผื่อไมมีเราไปเปนตัววาดีวาชั่วแลว
ทุกอยางก็จะไมมีอะไรเปนอะไรทั้งสิ้น”

“เราตองเห็นจิต
อยูเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด....

อะไรเสีย เสียได
แตจิตน้ีอยาใหเสีย...
รักษาจิตยิ่งกวากาย

กายของเราจะตายใหมันตายไป
แตจิตไมมีวันตาย....”
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“จิตเปนของถาวร
ที่ไมรูจักดับจักสูญจักสิ้น....เปนอมตะ

เมื่อเราไมพบจิต ก็คือ
ความหลงที่เราจะตองเวียนเกิดเวียนตายอีก

ไมมีประมาณ แตเมื่อเราพบจิต
ภพทั้งหลายมันส้ันลงแลว”

“จิตนี้ พนจากสภาวะของทุกขโดยสิ้นเชิง
มานานเหลือเกินแลว

แตเราหลงมันไป....หลงไป.... ไมเอาจิต
แตไปควาเอาสิ่งที่มันเปนทุกข

แลวก็คิดวาสิ่งน้ันคือเรา
เปนเรา เปนของเรา”
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“อันที่จริง ธรรมทั้งหลาย
เขาปลอยตัวเขาเองอยูแลว

เขาเปนไตรลักษณของเขาเองอยูแลว
เราจึงหมดหนาที่ใดๆ ทั้งสิ้น

เพราะจริงๆ แลวมันไมมีเรานั่นเอง
แลวจะเอาอะไรมาปลอยอะไร

การไมปลอยวางอะไรเลยนั่นแหละ
เปนการปลอยวางที่บริสุทธิ์จริงๆ
เมื่อเราปลอยใหทุกสิ่งทุกอยาง

ปลอยวางตัวของเขาเอง
อันนั้นก็จะเปนการปลอยวางที่บริสุทธิ์”
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 “ที่บอกวาจิตมันเกิดดับนั้น
มันเปนความคิด คิดวามันเกิดมันดับ

แตอันนั้นลืมดูปจจุบันธรรม
ลืมดูปจจุบันจิต

ถาหากวาเราดูปจจุบันนี้
เราไมตองไปคิดเลยวามันจะดับหรือไมดับ

เพราะจิตที่เปนปจจุบันจริงๆ
มันไมมีคำวาหนึ่งนาทีขางหนา

หรือผานไปแลวหนึ่งนาที...จริงไหม
จึงวานั่นเปนความคิด

เพราะฉะนั้นเมื่อเราอาศัยปจจุบัน
มันก็เปนปจจุบันตลอดกาล
ถาเราอาศัยปจจุบันเปนหลัก

จิตนี้จะไมมีการตาย”
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“อนาคตไมมีนิพพาน
นิพพานมีอยูในปจจุบันเทานั้น”
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