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ญาติโยมมาปฏิบัติฝกหัด กาย วาจา ใจ เบื้องตน ดวยศีลอบรมใหมีสติประจํา
ตน เพื่อใหเกิดผลสมาธิภาวนา และเกิดปญญาญาณ ไดแกการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน มีขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ
สภาพของความเปนอยูข องกายคือรูป สภาพความรูของจิต ซึ่งรูเหตุการณ
ของชีวติ เรียกวา อารมณ เปนการผสมผสานใหเกิดผลงานในสติปฏฐาน ๔ มี กายา
นุปสสนาสติปฏฐาน เปนตน
การสํารวมจิตใชสติไปทีก่ ายแลวเราก็ภาวนา เคลื่อนยายโดยกาย จิตเปนผูสั่ง
กายเปนผูเคลื่อน สติระลึกอยูเสมอ สัมปชัญญะรูตัวอยูในขณะปจจุบัน จิตของเราที่
กระสับกระสายและฟุงซาน ก็จะสงบรวมเขาสูแหลงแหงกาย เรียกวา กายานุปสสนา
ภายในก็แจมใส สติควบคุมจิตไวได กายจะเคลื่อนยายไปทางไหนก็เต็มพรอม
ไปดวยศีล เพราะเรามีสติดี ความรูต วั ก็ดี เคลื่อนยายอยูปจจุบันขณะ ขณะเคลื่อนยาย
ไปยายมาก็รูตัว
ความรูนั้น คือ ตัวสัมปชัญญะ สัมปชัญญะตัวนี้ คือ รูปจจุบัน สติรูตอน
ขณะจะเคลือ่ นจะยาย รูตัวอยูเรียกวา สติ สัมปชัญญะ กําลังเคลื่อนก็รูวาเคลื่อน จะ
ยายก็รูวายาย รูตวั ไปควบคูกับจิต เรียกวา สติสมั ปชัญญะ
แลวเรารูเคลื่อนยายในสภาวรูป รูปกายคือเรารูเคลื่อนไปทางไหน รูหมด
ในขณะกําหนดปจจุบันนัน้ ปญญาคือความรู มันก็เกิดรูจริงในอารมณของเรา
ถาไมมีอยางนี้ ความรูทเี่ กิดขึ้นขณะนั้นก็รูไมจริง รูสิ่งที่เคลื่อนยายไปเฉย ๆ
ขาดสติสัมปชัญญะ เรียกวาเรื่องธรรมดา นักปฏิบตั ิตองกําหนดใหละเอียด มี
สติสัมปชัญญะนี้ทํายาก ไมใชทํางาย
แตมันงายสําหรับผูปฏิบัติธรรมบอย ๆ จะเคลื่อนยายก็ใชสติอยูเสมอ ใช
ความรูคอื ตัวสัมปชัญญะเสมอในการเคลื่อนยายใหทันปจจุบนั
ปญญาคือความรู
ก็เกิดมารูในอารมณ
รูแนนอนโดยละเอียดวาจิตจะ
เคลื่อนยายซายขวาประการใด เราจะรูตัวแจงชัด ละเอียดออน เรียกวา รูส ภาวธรรม
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การรูอยางนี้ตองจิตละเอียด จิตละเอียดไดตองมีสมาธิจิต จับจุดอยูใ นการ
เคลื่อนยายของกายจึงเรียกวาสมาธิ
แตสติไมยายไปที่ไหน อยูในอารมณจิตที่กายเคลื่อนยาย ก็ ตามไป
ตามลําดับ
คําวา ตามไป นั้น เรียกวา ตัวสัมปชัญญะ รูตวั ขณะตามจิต รูตัวยายเคลื่อน
เหลียวซายแลขวา จะคูห รือจะเหยียด รูพรอมมูล บริบูรณดี เรียกวา รูปนาม
เคลื่อนเปนรูป รูปมันเคลื่อน แต จิตรูเปนตัวนาม ประกอบดวยปญญาญาณ
รูละเอียดออน รูมารยาท รูปจจัตตัง รูขณะนั้น เรียกวา ปญญา
ปญญาตัวนีแ้ ปลวา รอบรูในกองสังขาร เรียกวา รูขันธ ๕ รูปนาม
ประกอบดวยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่ประกอบดวย ขันธ ๕ นั้น คือ รูป สักแตวารูป ก็เปนรูปเคลื่อนยาย ผันแปร
กลับกลอก ไมคงที่เรียกวารูป มันเสื่อมได มันเปนสมมติขั้นมาในรูปกาย โยกยาย
เคลื่อนคลอนได เรียกวา สภาวรูป
สวนเวทนาเลาก็เปนขันธอันหนึ่ง ที่เรียกวา เวทนาขันธ คําวา เวทนาขันธนี้
มันเกิดขึ้นมาจากตัวเราบังคับบัญชาไมได เราอยากจะรูขันธขอที่ ๒ คือเวทนานี้ ตอง
ใชสติสัมปชัญญะเชนเดียวกัน ขันธของรูป รูปขันธทิ้งไป อยาไปไขวควาอยูในจุดรูป
ขันธ ตองเคลื่อนยายมาอยูในจุดของเวทนา เรียกวา เวทนาขันธ
เวทนาขันธขอนี้สําคัญมาก มีปวดเมื่อย เรียกวาทุกขภายในดานกาย มัน
เกิดขึ้นแกตัวเรา มันก็ตอ งประกอบไปดวยรูป เพราะสังขารทั้งหลายปรุงแตง มันเกิด
เวทนาเชนนี้ เราก็ตอง อาศัยสติไปอยูที่จิตจับจุดเวทนา ลึกเขาไปเวทนาใน
เวทนา สัมปชัญญะขณะรูวาปวด สติบอกวาเวทนา
ตัวสัมปชัญญะจะบอกวา ปวดมากปวดนอยประการใด นักปฏิบัติตอ งจับจุดนี้
กอน เรียกวา เวทนาขันธ ก็กําหนดที่ขันธนั้น เกิดขึ้นแกตัวเรา
แตในขั้นนี้ เราจะแยกอยางไรเลา เราใชสติไประลึกวา ออนีค่ ือเวทนา เราก็ใช
สตินี้ไปควบคุมดูเวทนาของจิต เอาจิตไปจับทีม่ นั ปวดที่มันเมื่อย อยูในจุดนั้น แลวเรา
ก็ใชตัวรู คือการปรุงแตง มันก็เกิดขึ้น ในเมื่อเกิดขึ้นเชนนี้แลว เราก็กําหนดวา ปวด
หนอ ๆ
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หนอนี่รั้งจิตใหมีสติ หนอตัวนี้สําคัญ ทําใหเรามีสติ ทําใหความรูตัวเกิดขึ้น
โดยไมฟุงซานในเรื่องเวทนาที่มันปวด และเราก็ตั้งสติตอ ไป ปวดหนอ ๆ หายใจ
ยาว ๆ ดวย แลวก็เอาจิตเกาะอยูที่เวทนาในภายนอก
เวทนาตัวใน คือ รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ ตัวเวทนาตัวใน ไมมีอื่นไกลคือ
รูปกับนามทัง้ สิ้น อยูในจุดนั้นทําไมเกิดรูปเกิดนาม ตอบเกิดสัมผัสและปรุงแตง มัน
เกิดขึ้นในเวทนา เวทนาปวดหนอ ๆ
ปวดนี้เปนกรรมอันหนึ่ง หรือเปนอุปสรรคอันหนึ่งสําหรับผูนั่งสมาธิ อาจจะไม
ทนตอเหตุการณปวดได จึงตองทน อดทน เราตองฝก เราตองฝนใจเปนอันดับตน
เพราะผูปฏิบัติเพิ่งเขามาใหม ยังไมเคยปฏิบัติ ตองฝนใจกอน
บางทานไมเคยนั่งพับเพียบนาน ไมเคยนั่งขัดสมาธิสองชั้นนาน ถึงจะนั่งก็นั่ง
เปลี่ยนอิริยาบถ จึงไมรูจักตัวกฎแหงกรรม คือ คําวาปวด ไมรูไมเขาใจ เพราะ
เราเปลี่ยนอิริยาบถอยูเสมอ
นั่งนานเราก็ลุกเดิน เดินแลวเมื่อยก็นั่ง นั่งเมื่อยเกินไปก็เอนหลังนอน เปลี่ยน
โยกยายอยางนี้ เราจะรูของจริงไมได เราจะรูไดเพียงของปลอม
บางครั้งปวดมาก โยมตองศึกษา ตองเรียนขันธนี้ใหสําเร็จ คือ เวทนาขันธ
เพราะขันธนมี้ ันเกิดแกตัวเราแลว คือ เวทนา ไมสบาย บังคับไมได ทนตอ
เหตุการณนี้ไมได
ตองฝน ตองใชสติไปพิจารณา เกิดความ รูวาปวดขนาดไหน ปวดอยางไร แลว
ก็ภาวนากําหนดตั้งสติไว เอาจิตเขาไปจับ ดูการปวด เคลื่อนยายของเวทนา เดี๋ยวก็ชา
เดี๋ยวก็สราง จับมันไดวา บังคับมันไมได มีความเขาใจในขันธนี้ เรียกวา เวทนาใน
เวทนา
คําวา ในเวทนา นี้ จะอธิบายใหโยมฟงวาย ๆ คือ ในจิต จิตไปเกาะเวทนา
รูสภาพเวทนาเปนอยูอยางนี้ แลวก็แจงชัดในขันธนี้ มันก็เกิดขึ้นโดยสังขารปรุงแตง
แลวก็จะเสื่อมโดยสภาพของมัน แลวก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลง ความปวดนั้นก็จะ
เคลื่อนยาย เราก็จับในเวทนาไดวา ออ ในเวทนานี้ มันปวดขนาดนี้
เรารูตัวอยางนี้ เราเขาใจอยางนี้ เราก็มี ปญญาญาณ เกิดขึ้น รูขอคิดใน
อารมณของเวทนา วาปวดอยางนี้ คนอื่นไมปวดอยางเรา เพราะปวดคนละคน เราจะ
รูของคนอืน่ ก็ยาก เราตองรูต ัวอยางนี้ พอรูไดแลว เราก็กําหนดเวทนา จิตก็
คลองแคลว สมาธิเกิด
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ในเมื่อสมาธิเกิดดวยสังขารปรุงแตง ดวยเบาก็เกิดขึ้นในสภาวธรรม เรียกวา
เคลื่อนยาย และ เคลื่อนจากปวดสูงเต็มที่แลว มันก็เคลือ่ นยายลง ยุบลง ๆ สยบ
ลงแพเราแลว
เมื่อทุกขเวทนาแพเราแลว เราจะรูเวทนาตัวใน คือรูทันเวทนาตัวใน เรียกวา
รูทันรูปนาม ตัวในเรียกวารูทันปจจุบัน ในเมื่อทันปจจุบันเชนนี้แลว ญาณก็เกิด คือ
ปญญา สามารถจะรอบรูใ นกองการสังขาร ในการปรุงแตงได
จิตก็แยกออกมา รูปก็แยกออกไป เพราะอาศัยกันอยู มันจงปวดหนัก พอ
แยกไดเมื่อใด พระไตรลักษณแจงชัด คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หาความเที่ยงแท
แนนอนไมไดหนอ เวทนาเอย เวทนานั้นก็เลื่อมชํารุดยุติแคนั้น
เวทนานี้มันปวดลึกซึ้ง มันปวดอยูในกระดูก แตเราก็ไมรูมนั เพราะเราไมเอา
จิตไปเกาะ กลับไปเคลื่อนยายมัน ไปเดิน ไปนั่ง ไปนอน ไปเปลี่ยนอิริยาบถ ไปนั่งชม
วิวแลวก็ชื่นใจ ตัวเวทนานั้นมันตองสูกับเราตอไป
เพราะราจับมันไมได เรา
รูเทาไมถึงการณของมัน เราก็ไมสามารถจะทราบไดวา เวทนาของเราเปนประการใด
เพียงแตรูเวทนาในเปลือกของมันวา ปวด
แตรูภายใน เรียกวา รูดวยปญญา รอบรูในกองการสังขาร เขาใจสังขารของเรา
ดี เขาใจวาเปนสภาพอยางนี้ดวยกันทุกคน ไมมอี ื่นใดมาปะปนระคนกัน อารมณเราก็
เขาสู สภาวะเอกัคคตา ในเวทนาสมาธิ ปญญาก็เกิดรอบรูในกองการสังขาร ไมเที่ยง
หนอ อยาไปพะเนาพระนอมันเลย
เวทนาในเวทนานี้ ไมมอี ะไรดีเลย มีแตเกาะเกีย่ วเกี้ยวพันในสันดานสืบเนื่อง
มันก็ปรุงแตงใหเราปวด ปรุงแตงใหเราเจ็บ ปรุงแตงใหเรากระหาย ปรุงแตงใหเรา
เหนื่อย ปรุงแตงใหเราเมื่อย ตลอดรายการ
ปวดเมื่อยไมตองแก มันไมหาย แตเรารูเทาทันของเวทนาได เวทนาในเวทนา
เราก็ แยกจิตออกเปนสวนหนึ่ง เอารูปออกมาอีกสวนหนึ่ง นามธรรมรูปธรรมก็
แยกกัน เรียกวาแยกสังขารเวทนาออก เรียกวา รูในเวทนา
เวทนาตัวบอกคือรูป แยกจิตออก จิตก็ไมไปเกาะในเวทนา จิตก็ไมปวดกับมัน
จิตแยกออกมาเพลิดเพลินดวยสมาธิ ปญญาภาวนาเกิดขึ้น เวทนาที่ปวดนั้นมันก็วบู
วาบหายไป เพราะเหตุใดหรือ
ตอบใหโยมฟง ถารูเทาทันเวทนาเมื่อใด ปญญาเกิด จิตก็ไมไปเกาะ ไมมี
อุปาทานยึดมั่น ก็รูของจริงตามสภาพความเปนอยู สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ
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อนิจจัง มันไมเที่ยงมันจึงเปนทุกข ทุกขัง มีแตทุกขอยูในจิตใจ จิตมันไปเกาะทุกข ไป
เกาะที่เวทนา เลยเวทนาก็เกิดขึ้น ไมหายอยางนี้
นักปฏิบัติตอ งมีความเขาใจขอนี้ดวย ถาไมเขาใจจริง กําหนดไมหายเลิกเลย
แลวก็เคลื่อนยายไปนั่ง ไปนอน ไปคุยกัน รับรองโยมจะไมพบพระไตรลักษณ ไมพบ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เลยเห็นเปนจริงที่ไมแนนอน ของทีไ่ มแนนอนกลับไปเห็นเปน
ของแนนอน
เหมือนเรามีแวนตาที่เปนสี มองไมเห็นของจริง หญาแหง ๆ เห็นเขียว ๆ พอ
เอาแวนสีออกจะมองเห็นวา หญานั้นมันแหง ไมเปนสีเขียวแตประการใด นี่ก็
เปรียบเทียบเชนเดียวกัน
การรูของจริงนั้น ตองรูในเวทนา ไมใชรูเพียงปวด ไมใชรูเพียงเมื่อย ไมใชรู
เพียงแตวา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ในวิชาการตองรู เกิดอยางไร เกิดขึ้นกับตัวเรา
เองอยางไร เคลื่อนยายอยางไร
เวทนาเกิดจากไหน ก็เกิดจากของไมเที่ยง คืออนิจจัง จิตมันไปเกาะที่เจ็บ จิต
เกาะที่ปวดทอง จิตไปเกาะที่ปวดศีรษะ จิตเกาะที่หัวใจ เปนโรคหัวใจ
เราเขาใจอยางนี้ สิ่งทั้งหลายเลยเกาะกันแนน เลยจิตก็อุปาทานยึดแนน ทาน
จะไมพบของจริง คือ พระไตรลักษณ จึงแยกเวทนาออกจากจิตไมได เพราะมันมีรปู
บังเกิด สมสวนควรกันในสังขารปรุงแตง มันจึงปวดหนัก และเราไมไปเพลิดเพลิน
ยกตัวอยางใหโยมฟง จิตไมไปเพลินที่เวทนา จิตกลับไปเพลินที่เราพูดคุยกัน
จิตไปเพลินที่ไปดูอะไรตาง ๆ ที่เราเรียกวาลืมปวด ลืมเมื่อยนั่นเอง ลืมไปหมด นี่มัน
แยกออกไปได
เพียงแตจิตรูเ ทาทันของเวทนาที่เกิดขึ้น ตั้งอยู แปรปรวน ดับไป โดยสังขาร
ปรุงแตง แลวก็เกิดอนัตตาความไมแนนอน เปนอยางนี้แหละหนอ
จิตที่ไปเกาะนั้นมันก็ถอยหลังออกมา ไมไปเกาะเวทนาตอไป ความเมือ่ ยปวด
นั้นก็จะหายวับไปกับตา ดวยสังขารที่ปรุงแตง มันก็เกิดขึ้นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
จิตของเราก็เขาสูภาวนา จิตก็เขาสูปญ
 ญาญาณ เรียกวา แยกรูปแยกนามได
แยกขันธแตละขันธออกเปนสัดสวน เรียกวา เวทนาขันธ จะเปน ความสุข
ความทุกข ความดีใจ ความเสียใจ อิฏฐารมณ อนิฏฐารมณ หรือจะเปน โทมนัสสัง
โสมนัสสัง เกิดขึ้นในทุกข ทุกขอยูประจํา หรือ ทุกขจรเขามา จิตมันก็แยก ไมเกาะ
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จิตมันเหมาะเจาะอยูในรูปนาม ไหนเลยละทุกขจรมันจะเขามาหาเราได ทุกข
ประจํามันก็ออกไป แลวเราจะไปทุกขมันเรื่องอะไร มันจะบอกเราดวยปญญา แปลวา
รอบรูในกองการสังขาร เมื่อปรุงแตงเกิดขึ้น เราไมติดที่ปรุงแตง
สังขารมันเกิดขึ้น มันเปนธรรมชาติของมัน ตองปรุงแตง หามไมไดมัน
จึงปวด รวดราวทั่วสกนธกาย เหมือนโยมเปนไข แยกเวทนาออก ไขมันรอน ปวด
ศีรษะเปนกําลัง จิตก็มีอุปาทานยึดในปวดนัน้ แยกออกมาเปนสัดสวน
รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณเมื่อใด โยมจะไมมีจิตเปนไข ใจไมเปนไข แต
เปนไขเฉพาะสังขารที่มนั ปรุงแตงอยูเสมอ แตจติ ก็แยกออกมา เรียกวา นามธรรม
สภาวธรรมเกิดขึ้นนั้น เรียกวาตัวปญญา สามารถจะรอบรูในกองการสังขารได
ชัดเจน
รูของจริง ตองรูสภาพความเปนจริงของสังขารที่เกิดขึ้นตามสภาวะ โดยสี โดย
สัณฐาน โดยอาการของมันอยางนี้แลว ถึงจะเรียกวารูจริง รูวามันปวดอยางไร รูจริง
ขึ้นมาดวยตนเอง ตามศัพทนี้เรียกวา “ปจจัตตัง” รูไดเฉพาะตน ของตนเองเทานั้น
คนอื่นเขาไมรู คนอื่นเขาไมเขาใจ
แตปญญาในหลักกรรมฐานนี้ ตองจับจุดปญญาได แยกเวทนาได เอาเวทนา
ไปฝากไวกอน เอาจิตใจเราไปทํางานอื่นเสียกอน สบายใจ เพราะเวทนาไมมา
เกี่ยวพันกับสังขาร ไหนเลยละ จิตจะไปพัวพันใหปวดตอไป
เพราะฉะนั้น ตองอาศัยสมาธิภาวนา รูวาสังขารไมเที่ยงหนอ เราไม
พะเนาพะนอสังขารมันก็ปรุง เกิดสัมผัสเกิดบัญญัติวา ปวดจัง เลยไมทราบเจ็บหนัก
เจ็บเบาประการใด
ทานเรียกวามายา เกิดขึ้นคือความปลอม ของปลอมเรียกวามายสาไถย แต
ของจริงไมใชมายา เปนของจริงแจงโดยปจจัตตัง รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ
การปวดหนักก็กลายเปนเบา เพราะจิตไมไปเกาะ ถาจิตไปเกาะมาก มันก็ปวด
มาก จิตเกาะนอย มันก็ปวดนอย ถาจิตไมเกาะเกี่ยวมัน ไหนเลยละจะไปปวดได อันนี้
บั้นปลายแลว
แตวิธีฝก วิธีปฏิบัตติ องเอาสมาธิเขาขันธเวทนา เอาจิตจับจุดใหเปนสมาธิ
ปญญาก็เกิดในขันธ เวทนาคือรูจริง รูทุกสิ่งแปรปรวน รูโดยสี โดยสัณฐาน โดย
อาการของมัน ในเวทนานั้นก็เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป
เวทนาก็หายวับไปกับตา กลับซูซา เวทนากับจิตที่อยูคูกัน มันจะหายจากกัน
ไป โดยแยกออกไปเปนสัดสวน จึงรูว าควร ไมควร เหมาะสมประการใด
แยกรูป แยกนาม
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ไมใชปวดแลวก็เลิก แลวก็พลิกไปพลิกมา อยางนี้จะไมพบของจริง แตโยม
ใหม ๆ คอยเปนคอยไปนะ ทํา ๕ นาที ๑๐ นาที คอย ๆ เรียนรูเล็ก ๆ นอย ๆ คอย
เก็บเล็กผสมนอยไป จึงตองมีเวทนาทุกคน
อาตมาก็เปน ไมใชไมเปน บัดนี้ปวดไหม ปวด! ปวดมากหรือนอย โยมรูไหม
โดยก็ไมรู ใครเปนผูรู ใครเปนเจาของก็รูวามันปวด แตเจาของไมสนใจกับมัน แยกมัน
อยูเสีย จิตก็ไมเกาะเทานี้เอง กลายเปนเวทนาในเวทนา แกไขปญหาจากเวทนาปวด
เมื่อย
ยกตัวอยาง โยมเปนโรคปวดขา โยมก็เกาะเกี่ยวกันดวยกําหนด ปวดขาหนอ
ปวดขาหนอ พอสมาธิเกิดขึ้นจากภาวนา เรียกวา เกาะจับจุด
สมาธิแปลวาอะไร สมาธิแปลวา จับจุดเดียว แตงกายแตงตัวอยูในชุดเดียว
เรียกวาสมาธิ โยมกําลังทํางานไมของเกี่ยวกับใคร ถือวาทํางานดวยสมาธิ จิตไม
วอกแวก จิตไมสงไปที่อนื่ แตประการใด เรียกวา เวทนาสมาธิ เกิดสมาธิ มันก็เกิดแจง
จิตใจ เกิดสมาธิมันก็เกิดแจงจิตใจ จิตสงบลงทีส่ มาธิ ในภาวนาของภาวนา ขันธ ๕ ใน
รูปเวทนานี้ วูบหายไป เวทนาตัวหนักก็เบาลงไป
ใจก็ใสสะอาดในภายใน โยมจะเห็นชัด นี่แหละตัวอนิจจัง ไมแนนอน ปวด
เดี๋ยวก็ปวดอีก ไมใชวาดิฉันนั่งสมาธิไดดีแลวเจาขาไดญาณสูง นั่งทีไรไมเคยปวด
เมื่อยเลย ไมจริง! ทุกสิงมากหรือนอย ตองเปนทุกคนตองประสบขันธ ๕ ทุกคน
รูปก็อยูตามรูป เวทนาขันธปนกันในรูป แตแยกออกมา เรียกวา ขันธหนึ่ง
เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ สังขารขันธ รวมเรียกเปนหนึ่งวา นามกับรูป
เวทนาก็คงเปนเวทนา นามรูปวด สัญญาความจํา จําไดหมายรู เรามีความจํา
ในขันธสัญญา มีสมาธิภาวนาแลว จําแมนไมลืม จําดูดดื่มในปญญา จําอะไรหรือ จํา
รูป จํานาม จําขันธ ๕ ได
นามธรรมเปนสมาธิในสัญญา ในสมาธิภาวนา มันจะจําไมลืม ไปจําเอา
ตอนจิตเปนทุกขตายขณะนั้น โยมไปนรก ถาไปจําตอนมีสุขไปเจือปนตอนนั้น โยม
ตายไปสวรรค สุคติปาฏิกังขา จุดนี้เปนสําคัญ มีความหมายในเวทนานี้
สัญญาจําเวทนาไดไหม ออจําได ถาเราเคยปวด เคยทํา โอยจําได ปวดขาอีก
แลวตามเดิม มันก็จําตัวสัญญาบอกใหจํา แตเราขาดสติสัมปชัญญะ
นี่อะไรโยม “สัญญา” ความจําไดหมายรู ไดมาจากไหน สัญญาขันธ ขันธตัวนี้
มั่นคง มีสมาธิดวยองคภาวนา ประกอบไปดวยสติ สัมปชัญญะ แยกรูปแยกนามได
ไมปนกัน
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คนที่อารมณดี จิตมั่นคง คนทีม่ ีอารมณเยือกเย็นเปนบัณฑิต จิตมั่นคง
สัญญาก็ไมขาด สัญญาเกิดความจํา สัญญาฝกอยูในเทป คือจิตสํานึก สมัญญา
เรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอสามนี้ สําหรับบันทึกจิต จิตเปนธรรมชาติ คิด
อานอารมณ รับรูอ ารมณไวไดเวลานาน เหมือนเทปบันทึกเสียงไวนาน มาเปดเมื่อใด
โผลออกมาเมื่อนั้น สัญญาความจําไดหมายรู มันเปนกิจอันหนึ่ง เปนสัญญาลึกซึ้ง นี่
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตฟุงซานเปนธรรมชาติของจิต ตองผันแปร แตอารมณทจี่ ําได มันเกี่ยวเนื่อง
จากสัญญาขันธ เปนขันธที่จําไดแมนยํา ตองประกอบไปดวยสติ ประกอบไปดวย
สัมปชัญญะ สติมา สัมปชาโน โผลออกมาในสังขาร ในสัญญาขันธ
สติสัมปชัญญะ ไดมาจากไหน ไดมาจากการกําหนด กําหนด ไดมาจาก
ไหน ไดจากการเจริญสติปฏฐาน ๔
เดินยืนนั่งนอนไดมาจากไหน ไดมาจากอินทรีย หนาที่การงานรับผิดชอบ
ตาเห็นรูปกําหนด หูไดยินเสียงกําหนด จมูกไดกลิ่นตั้งสติไวดวยการกําหนด เพื่อ
สัญญาความจํา เปนสมาธิภาวนาเกี่ยวโยง
ความจํามี ๒ อยาง จําฝายดี จําฝายชั่ว จําเอาตัวไมรอด จําดวยราคะ จําดวย
โทสะ จําดวยโมหะ จําไดแมน ทําไมถึงจําดวยโทสะ เพราะเมื่อวานซืนตอยกันมา
เมื่อปกลายตีกันหัวแตก จําไดไหม ได อะไรเปนตัวจํา ตัวสัญญาจํา
นี่แหละจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน อารมณจิต มีสัญญาจํา ๒ ประการ จําดี จํา
ชั่ว จําชั่วไวในสมองเปนโรคประสาท จําดีไวในสมองปญญาดี จิตใจผองใสในทางดี
จําทางชั่วไว จิตใจเปนอกุศลตลอดไป มันลืมไปแลว เห็นคนนี้มานั่ง พอ
เห็นปบพลุงขึ้นทันที ความจําเกาสัญญาขึ้นมา ออเมื่อ ๓ ป คนนี้ทะเลาะกับเรา มันจํา
ที่ไมดีนะ เพราะเหตุใด เพราะแยกรูปนามไมออก แยกความชั่ว แยกความดีไมออก
จากกัน ไปผสมกัน เจอชัว่ ก็จําได เจอดีก็จําได
เหมือนคนมาทําบุญละบาปไมได เหมือนมาบวชกันละชั่วไมได เอาดีได
อยางไร มันจําแตชั่ว ดีไมคอยจํานี่เรียกวาสัญญาอันหนึ่ง
ถามาเจริญวิปสสนากรรมฐานแลว แยกรูปแยกนามได แยกชั่วกับดีออก
จากกันได แยกเอาชั่วทิง้ เอาดีเขาไว แยกเอากุศลเขาไว เอาอกุศลออก แยกโลภะ
แยกโทสะ แยกโมหะ
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แยกตรงไหน ตาเห็นรูป ชอบไหม ชอบเปนโลภะ ไมชอบเปนโทสะ จําได
แมน ตากับรูปเปนคนละอันกัน รูปกับตา อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม พอแยกออกจาก
กันแลว มันก็ออกไป ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันก็สลดปบดับลงไป
มาสรางบุญกุศล ทําไมเอาบาปติดมาเลา มาสรางความดี ทําไมเอาชั่วติด
มาเลา มาเปนมนุษย ทําไมเอาลิงติดกันมาเลา เสียใจสําหรับผูปฏิบัติกรรมฐานนะ
ไมนาเลย
ทานสาธุชนพุทธบริษทั ทั้งหลาย รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ เสียงหนอ เขาดา
เราจําได เอามาไวในใจ ไมกําหนดเสียงหนอ จําเอาเสียงดามาไวในใจ เลยก็
กลุมอกกลุมใจ
นี่แหละกฎแหงกรรมนะ หนีไปไหนจะเห็นคนดา คนวา มีที่ไหน แยกรูปแยก
นามเสียเถิดจะไดประเสริฐเปนพระ ใจประเสริฐแลว จะไดไมจําที่ชั่ว ที่อยูในตัวเรา
บันทึกเทปไวเสียเต็มเปา เต็มกระเปาเลย
แยกรูปไมออก แยกนามไมออก จิตก็เปนอกุศลกรรม ตอบไดดังที่ได
ชี้แจงแสดงมา ณ บัดนี้
ขออนุโมทนาสวนกุศลไวแกผูปฏิบัตธิ รรมทุกทาน ขอโปรดจง แยกรูปแยก
นาม แยกความชัว่ แยกความดีออกจากกัน อยาไปปนกันอยางนี้ มันทําใหสับสน
อลหมาน ทั้งดีทั้งชั่วปนกัน เลยก็ทะลึ่งตึงตังดังที่กลาวมา
ไมกําหนดเสียงหนอ ไมกําหนดรูปหนอ เห็นหนอไมกําหนด กลิ่นเหม็นก็ไม
กําหนดเอาไวในใจ เลยคนนั้นก็เปนบาปติดตัวไป ไมตองไปหาวัดอื่นตอไปแลว ไปวัด
ของเรา วัดกาย วัดวาจา วัดใจ วัดนอกวัดใน ในสติปฏฐาน ๔ ดังที่ไดชี้แจงแสดงมา
พอสมควรแกเวลา ดวยประการฉะนี้

แยกรูป แยกนาม

๙

