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การบําเพ็ญจิตภาวนาตามแนวทางสติปฏ ฐาน ๔ ของพระพุทธเจาของเรานี้
วิธีปฏิบัติเบื้องตนตองยึดแนวหลักสติเปนตัวสําคัญ
สติปฏฐาน ๔ มีอยู ๔ ขอ สําหรับผูปฏิบตั ิธรรมใหม จงทองความหมายนีไ้ ว
กอน
ขอที่ ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน แปลตามศัพทวา พิจารณากายในกาย นี้
สักแตวากาย ไมมีตวั ตนบุคคลเราเขา แตโดยวิธีปฏิบัติแลว ใหเอาสติ เอาจิตเพงดูกาย
ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา จะคูแ ขนเหยียดขาตองติดตามดู คือใชสตินี่เอง
ดูรางกายสังขารของเรา อันนี้เรารูไวเปนเบื้องตนกอนสําหรับขอหนึ่ง
ขอที่ ๒ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนาเปนสภาพที่ทนอยูไมได
บัญชาการไมได ตองเปนตามสภาพนี้ และเปนไปตามธรรมชาติเหลานี้ เวทนามีอยู
๓ ประการดวยกัน ไดแก สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา
ทั้งสามประการนี้ จุดมุงหมายก็ตองการจะใหสติไปพิจารณาเวทนานั้น ๆ
เชน ฝายสุขก็มีทั้งสุขกาย สุขใจ อันนี้เรียกวา สุขเวทนา แลวก็ทุกขกายทุกขใจ หรือ
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๑

จะวาทุกขทางดานกายและใจก็ได เรียกวา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา ก็คือไมสุข
ไมทุกข จิตใจมักจะเลื่อนลอยหาที่เกาะไมได เรียกวา อุเบกขาเวทนา
วิธีปฏิบัติตองใชสติกําหนด คือตั้งสติระลึกไว ดีใจก็ใหกําหนด กําหนด
อยางไรหรือ กําหนดที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ จากจมูกถึงสะดือใหได หายใจขึ้นลงยาว ๆ
กําหนดวา ดีใจหนอ ดีใจหนอ
ทําไมตองปฏิบัติ เชนนี้เลา เพราะความดีใจและสุขกายสุขใจนั้น เดี๋ยวก็ทุกข
อีก สุขเจือปนดวยความทุกขอยางนี้เพื่อความไมประมาทในชีวิตของเรา จะตองรู
ลวงหนา รูปจจุบันดวยการกําหนด จึงตองกําหนดที่ลิ้นป
บางคนบอก กําหนดที่หัวใจ ถูกที่ไหน หัวใจอยูที่ไหนประการใด อันนี้ผูปฏิบัติ
ยังไมตองรับรูวิชาการ ทิ้งใหหมด ปฏิบัติตรงนี้ใหได
ลิ้นปเปนขั้วแบตเตอรี่ชารทไฟฟาเขาหมอ ทุกคนไปแปรธาตุการปฏิบัตนิ ี้
ไมใชการวิจัย ไมใชประเมินผล แตเปนการใหผุดขึ้นมาเองโดยปกติธรรมดานี่แหละ ให
มันใสสะอาด รูจริงรูจัง รูปจจัตตังเวทิตัพโพ วิญูหิ ใหรูขึ้นมาเอง
คําวารูเองนี้ทํายาก รูวิชาการทํางาย อานหนังสือทองไดก็ได แตรูเองใหใส
สะอาดขึ้นมารูยาก ทําไมจะรูไดงายตองปฏิบัติขึ้นมา ดีใจ เสียใจ มีความสุขกายสุขใจ
อยาประมาทเลินเลอนัก เราตองตั้งสติทุกอิริยาบถตามกําหนด
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การกําหนดจิตนี้หมายความวา ใหตั้งสติ เปนวิธีปฏิบตั ิ สัมปชัญญะมีความ
รูตัวอยูตลอดปจจุบัน อยางนี้เปนตน อดีตไมเอา อนาคตไมเอา ใหเอาปจจุบันที่มัน
เกิดขึ้น ใหปฏิบัติอยางนี้ โดยขอปฏิบัติงาย ๆ
ถาเสียใจ มีความทุกขใจ มันอยูในขอนี้ จึงตองกําหนดที่ลิ้นป เสียใจหนอ ๆ
หายใจลึก ๆ ยาว ๆ เสียใจเรื่องอะไร เปนการปอนขอมูลไวใหถูกตอง
สตินี่ระลึกได หมายถึงตัวแจงงาน หาเหตุที่มาของทุกข ตัวสัมปชัญญะเปนตัว
บอกใหรู ใหมีความเขาใจเรียกวา ปญญา รูเทาทันเหตุการณที่เกิดขึ้นปจจุบันนั่นเอง
คนเรานี่จึงตองกําหนดที่เวทนานี้
ปวดเมื่อยเปนเวทนาทางกาย แตจิตไปเกาะ อุปาทานยึดมั่น ก็ปวดใจ
ไปดวย เชนเราเสียใจ รางกายไมดี สุขภาพไมดี เปนโรคภัยไขเจ็บ จิตมันก็เกาะที่เจ็บ
นั้น จึงตองใหกําหนดดวยความไมประมาท เปนวิธีฝกปฏิบัติก็กําหนดเวทนานัน้
ปวดหัวเขาที่ไหนก็ตามตองตามกําหนด กําหนดเปนตัวปฏิบัติเปนตัวระลึก เอา
จิตไปสูจุดนั้น เปนอุปาทานยึดมัน่ กอน เพราะเราจะกาวขึ้นบันไดก็ตองเกาะยึด เราจะ
กาวตอไปก็ตองปลอย นี่อุปาทาน ถาใหม ๆ นี้เรียกวา สมถะ สมถะยึดกอนแลวปลอย
ไปก็เปนวิปส สนา เปนตน เราจะทราบความจริงถึงจะเปนวิปสสนาขึ้นมาตอภายหลัง
เพราะฉะนั้น ผูปฏิบัตติ องเขาใจอยางนี้ ตองกําหนด สวนใหญไมกําหนดกัน จึง
ไมรูเรื่องรูราวอยางนี้เปนตน มีความสุขทางไหนก็ตาม เดี๋ยวจะทุกขอีก นี่มันแกไมได
เพราะอยางนี้
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เกิดที่ไหนตองแกที่นั่น ไมใชไปแกกันที่อื่น หาเหตุที่มาของมัน คือ สติ
สติเปนตัวกําหนด เปนตัวหาเหตุ เปนตัวแจงเบี้ย บอกใหรูถึงเหตุผล ตัวสัมปชัญญะรู
ทั่วรูนอก รูใน นั่นแหละคือตัวปญญา ความรูม ันเกิดขึ้น
ตัวสมาธิ หมายความวา จับจุดนั้นใหได เชน เวทนา ปวดเมื่อย เปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติมาก จึงตองใหกําหนด ไมใชวากําหนดแลวมันจะหายปวดก็
หามิได ตองการจะใชสติไปควบคุมดูจิตที่มันปวด
เพราะปวดนี่เราคอยยึดมัน จิตก็ไปปวดดวย เลยก็กลับกลายใหเกิดทุกขใจ
ขึ้นมา เพราะอุปาทานไปยึดขึ้นมาอยางนี้เปนตน จุดมุงหมายก็ตองการใหเอาสติ
ไปดู ไปควบคุมจิตวามันปวดมากแคไหนประการใด
อุเบกขาเวทนา ไมสขุ ไมทุกข ใจก็ลอยหาที่เกาะไมได ใจลอยเหมอมองไป
แลว เห็นคนเปนสองคนไป จึงตองกําหนดเวทนา กําหนดที่ไหน กําหนดที่ลิ้นป หายใจ
ยาว ๆ ลึก ๆ สบาย ๆ แลวก็ตั้งสติระลึกกอน กําหนดรูหนอ ๆๆๆ
ถาเราสรางคอมพิวเตอรขึ้นมาไดครบ ปอนขอมูลเขาไป รูหนอ ๆ เดี๋ยวสติรวม
ยึดมั่นในจิต จิตก็แจมใส ความทุกขนั้นก็จะหายไป
อุเบกขาเวทนา ไมสุขไมทุกข สวนใหญจะประมาทพลาดพลั้ง จึงตอง
กําหนดทุกอิริยาบถดังที่กลาวนี้
ขอที่ ๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ตองทองใหได ทําไมเรียก จิตตานุปสสนา
สติปฏฐาน ฐานของจิตตองยึดในฐานทัพนี้ จิตเปนธรรมชาติที่คิดอานอารมณ รับรู
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๔

อารมณไวไดเหมือนเทปบันทึกเสียง จิตเกิดที่ไหน ผูพ ัฒนาจิตตองรูที่เกิดของจิตอีก
ดวย
จิตเกิดทางอายตนะ ธาตุอินทรียนี่เอง จะพูดเปนภาษาไทยใหชัด ตาเห็นรูปเกิด
จิตที่ตา หูไดยินเสียงเกิดจิตที่หู จมูกไดกลิ่นเกิดจิตที่จมูก ลิ้นรับรสเกิดจิตที่ลิ้น กาย
สัมผัสรอนหรือหนาว ออนหรือแข็งที่นั่งลงไป เกิดจิตทางกาย เรียกวา จิตตานุปสสนา
สติปฏฐาน
วิธีปฏิบัติทาํ อยางไร ใหทําอยางนี้ ที่มาของจิตรูแลวเกิดทางตา ตาเห็น เห็น
อะไรก็ตั้งสติไว จับจุดไวที่หนาผาก อุณาโลมา..... กดปุม ใหถูก เหมือนเรากดเครื่องคิด
เลข บวกลบคูณหารมีครบ กดปุมใหถูกแลวผลลัพธจะตีออกมาอยางนี้
เห็นหนอ ๆ เห็นอะไร เห็นรูป รูปอยูที่ไหน สภาวะรูปนัน้ เปนอยางไร สภาพผัน
แปรกลับกลอกหลอกลวงได เยื้องยายไดทุกประการ เรียกวา รูป เปนเรื่องสมมติ และ
เปนเรื่องทําลายได เกิดขึ้น ตั้งอยู แปรปรวนดับไป คือรูป ตองกําหนด นักปฏิบัติอยา
ทิ้งขอนี้ไมได
ในจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เปนธรรมชาติของจิตเกิดที่ตา เกิดแลวกําหนด
ไมใชวาเราแสไปหากําหนดขางนอก ตาเห็นอะไรก็กําหนดวา เห็นหนอ ทําไมตอง
กําหนดดวย เพราะจิตมันเกิด ตาสัมผัสกับรูปเกิดจิต ในเมื่อเกิดขึ้นแลว เห็นของ
เหลานั้น เรายังไมมีปญ
 ญา
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เราชอบไหม ชอบเปนโลภะ ไมชอบเปนโทสะ เราไมใชสติเลยกลายเปนคน
โมหะ รูไมจริงรูแคตาเนื้อ ไมรูตาใน ดูดวยปญญาไมได เลยดูดวยโมหะ คนเราจึงได
เลอะเทอะเปรอะเปอนไปดังที่กลาวแลว ตองใชสติ
นี่ขอจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เปนธรรมชาติของจิตตองพัฒนาตรงนี้ ตอง
กําหนดทุกอาการ ทุกอิริยาบถ หูไดยินเสียง หูกับเสียงอยางไร ไกลแคไหนอยางไร ไม
ตองไปประเมินผล ไมตองวิจัย หาม! หามเพราะเหตุใด
เพราะมันเปนวิปสสนึกไป นึกขึ้นมาก็วิจัยตามวิชาการ มันจะไมไดผล เราก็ตั้ง
สติไวที่หู ฟงเสียงหนอ เราฟงเฉย ๆ ไมไดหรือ ทําไมตองกําหนดดวย
ถาเราไมกําหนด เราจะขาดสติ ถากําหนดก็เปนตัวฝกสติ ใหมีสติอยูที่หู จะไดรู
วาเสียงอะไร เสียงหนอ ๆ กําหนดเสียงเฉย ๆ ไดไหม ได! แตไมดี เพราะเหตุใด
หนอ ตัวนี้เปนการรั้งจิตใหมีสติดี มีความหมายอยางนั้น คําวาหนอนี้ เปน
ภาษาไทย หนอดีมาก เราจะบอกวาเสียงหนอ มันรั้งจิตไดดีมาก มีสติดีในการฟง
ระลึกหนอวาเสียงเขาดา เสียงเขาวา หรือเสียงเขาสรรเสริญเยินยอ ประการใด
สัมปชัญญะ ตัวรูวาเสียงนี้ของนาย ก. เสียงนี้ของ นาง ข. มาพูดเรื่องอะไร ตัว
สติจะแจงเบี้ยหาเหตุที่พูด ทําไมเขาจึงพูดเชนนั้น ตัวสัมปชัญญะก็บอกกับเราวา ออ
เขาพูดนี่ เพราะอิจฉาเรา เขาดาเรา มาวาเรา สติบอก สัมปชัญญะเปนตัวคิด ปญญา
ก็แสดงออก คอมพิวเตอรตีออกมาวา เสียงนี้ไรประโยชน เกิดขึ้นตั้งอยูก็วูบดับไปทันที
ที่หู เลยก็ไมตอเนื่องเขามาภายในจิต เราก็ไมมีการเศราหมองใจ เพราะขอคิดนี้
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เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติ ตองกําหนดตรงนี้ ไมใชเดินจงกรมนั่งปฏิบัติ พองหนอ
ยุบหนอใหได ไมใชตรงนั้น ตรงนั้นเปนตัวสรางเครื่องคอมพิวเตอรใหมีพลังจิต ใน
ขอคิดของวิปสสนาญาณอีกประการหนึ่งตางหาก
ผูปฏิบัติตองเริ่มตนดวยการพิจารณาดูจิต จิตเกิดทางหู ถาเราสรางเครื่องไดดี
แลว ปอนขอมูลถูก สรางระบบถูก ขอมูลในจิต คือ อารมณที่เราเก็บเอาไวนานนักหนา
แลว คลี่คลายไมออกแฝงไวในอารมณคือ โลภะ โทสะ โมหะ ทําใหจิตเศราหมองมา
ชานาน ไมผองใสจึงตองกําหนดอยางนี้
เสียงหนอ ๆ ไมใชเทานี้เลยนะ เสียงเขาดา ใชแลวถาเรามีสมาธิดี สะสมหนวย
กิตสติปฏฐานสูตรไวชัดเจน เสียงหนอ ก็รูแลว ออเขาดาเรา ดาเราตรงไหน มีตัวตน
ตรงไหนบาง ที่เราจะถูกดา แลวเจ็บช้ําน้ําใจเชนนี้ เราก็ใชปญญานี้เอง
ฟง ออเขาดา ดามาโดยสมมติวา ดาเรา คิดวาอยางนั้น แตเราอยูตรงไหน ก็หา
ตัวเราไมได ตัวเราไมมี อยางนี้คือ ปญญา ไมมีตัวตน ไมมีบุคคล แตเปนโดยสมมติ
ขึ้นมาที่เขาดาเทานั้น แลวก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพของมันแลวก็หลุดไป
ดับวูบไปที่หู อันนั้นก็หมดสิ้นไป นี้เรียกวา ตัวปญญา
นักปฏิบัติตองกําหนดทุกอิริยาบถในการฝก
เปนการดัดนิสัยใหเขาสู
จุดมุงหมายของผูมีปญญา เปนความเคยชินจากการปฏิบัติธรรม สวนใหญพูดอยางนี้
ใครก็ทําได ใครก็รูแตปฏิบัติจริง ๆ ไมได เพราะไมเคยกําหนดเลย ปลอยเลยไปหมด
เขามาถึงจิตใจภายใจจิต คือ ประตูทั้ง ๖ ชอง เขามาถึงหองใน ที่นอนของเรา จนแตม
จนดวยเกลา จนดวยปญญา แกไขปญญาไมไดเลย เพราะมันอยูในจุดนี้เปน
จุดสําคัญ
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แตผูปฏิบัตธิ รรมเอาไปทิ้งหมด ไมเคยปฏิบัติจุดนี้เลย มีแต จะจองเดินจรงก
รม จองทองพองหนอยุบหนออยางเดียว เปนไปไมได ไมครบสติปฏฐาน ๔
ปฏิบัติในขอจิตตานุปสสนาสติปฏ ฐานสูตร ขอนี้เปนขออินทรียหนาที่การงานที่จะตอง
รับผิดชอบตัวเอง ตองกําหนดเสียงหนอ ๆ ถากําหนดไมทัน มันเลยเปนอดีตไป
แลว เกิดเขามาในจิตใจเกิดโทสะ เกิดโกรธขึ้นมาทันทีทําอยางไร ไปเสียงหนออีก
ไมได ตองกําหนดตัวสัมปชัญญะ กําหนดที่ไหน กําหนดที่ลิ้นป
บางทีไปสอนไมเหมือนกันเสียแลว หลับหูหลับตาวาสงเดชไป จะถูกจุดได
อยางไร กดเครื่องคอมพิวเตอรไมถูก กดไมถูกจุด แลวมันจะออกมาอยางที่เรา
ตองการไมได นี้สําคัญ
ผูปฏิบัติเนนในขอนี้ใหมากตองกดที่ลิ้นป แตอรรถาธิบายอยางไรนั้น จะไม
อธิบายในที่นี้ ขอใหทานโงไวกอ น อยาไปฉลาดตอนปฏิบัติเดีย๋ วจะคิดเอาเอง เกิด
ขึ้นมาเดี๋ยวทานจะไดของปลอมไปนะ จะไดของไมจริงไปอยางนี้
กําหนดที่เลยเปนอดีตแลว ตองกําหนดอยูอยางเดียวคือ รูหนอ ไวกอน รูวา
เรื่องอะไรก็ยังบอกไมได ทําไมจะรูจริง ทุกสิ่งตองกําหนดทั้งนั้น ที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ
หายใจอยางไร
ตองตั้งสติไวที่ลิ้นป ดูดลมหายใจจากจมูกถึงสะดือ แลวก็ตั้งสติที่ลิ้นป หายใจ
ยาว ๆ รูหนอ ๆ เพราะมันเลยไปแลวเปนอดีต กําหนดปจจุบันไมได ตองกําหนดตัวรู
อยางนี้เปนตน รับรองไดผลแน
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ขอที่ ๔ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมในธรรม หมายความวา เรามี
สติปญญาจะรูแยกจิตของเราวา คิดเปนกุศลหรืออกุศล ถูกตองหรือไมถูกตอง
จะตัดสินอยูที่ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ในขอที่ ๔ นี้
ขาพเจาทํางานนี้ไปเปนกุศลหรืออกุศล เดี๋ยวจะรูตัวตนขึ้นมาทันทีที่มีปญญา
เรียกวา ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน อาตมาหมายความถึงปฏิบัตกิ าร ไมใชวิชาการ
วิชาการจะไมอธิบายอยางนี้
เปนการปฏิบัติการในธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมในธรรม ทํานอกทําใน
ธรรมกับทํามันตางกัน ทําไปแลวเปนกุศลหรืออกุศล ทั้งทางโลกทางธรรม มันอยู
รวมกันนี่ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
เรียกวาทํานอก ทําใน ทําจิต ทําใจ ทําอารมณ แสดงออกเปนกุศลบาง อกุศล
บาง สวนใหญเราจะเขาขางตัวเอง เลยคิดวาตัวเองนะคิดถูก ทําถูกแลว
ถาเรามานั่งเจริญกรรมฐานแกไขปญหา กําหนดรูหนอ ๆ คือ ธรรมานุปสสนา
สติปฏฐาน เพราะเรายังไมรูจริง รูหนอ หายใจยาว ๆ รูหนอ ๆๆ เดี๋ยวรูเลย วาที่เราทํา
พลาดผิดเปนอกุศล ไมใชกุศลมวลเปนอกุศลกรรมจากการกระทําทางกาย วาจา ใจ ก็
ถาแสดงออกเปนอกุศล นี่ธรรมานุปสสนาเชิงปฏิบัติการ ไมใชวิชาการนะ
บางคนบอกหลวงพอวัดอัมพวันอธิบายผิดแลว ใช มันผิดหลักวิชาการ แตมัน
ถูกปฏิบัติการ มันจะรูตัวเลยวา เราทําไปนัน่ เปนกุศล ผลงานสงผลคือเปนบุญ เปน
ความสุข
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สิ่งนี้ที่ขาพเจาทําเปนอกุศลกรรม ทําแลวเกิดความทุกข นี่งาย ๆ ทางเชิง
ปฏิบัติการ วิชาการ เขาอธิบายละเอียดกวานี้ ถามีกิจกรรมทําไดไมยากเลย อยูตรงนี้
เอง
รูหนอ! ออ รูแลวไปโกรธมันทําไม ไปโกรธรูปนาม หรือไปโกรธใคร ตัวโกรธอยู
ที่คนโนนทําใหเราโกรธหรือ ตัวโกรธไมใชอยูที่คนโนน อยูที่เรา อยูที่ไหน อยูที่ใจ อยูที่
จิตเก็บความโกรธเขาไว
ทานจะมีแตความเปนโทษ มีแตความเศราหมองใจตลอดเวลา ทานจะไมเปนผู
มีปญญา เปนผูแกปญหาไมไดเลย ก็สรางปญหาดวยโทสะ สรางปญหาดวยผูกเวร
สรางปญหาดวยผูกพยาบาท นอยไป! ดูถูกเรา นี่ทานจะตองสรางปญหาแนอยางนี้
เปนตน
การปฏิบัติเปนการแกปญหา ไมใชสรางปญหาเหมือนอยางที่ทานเขาใจ และมี
ปญญาเห็นอารมณเรา ดูอารมณจิตของเรา ดูจิตใจของเราตางหาก อยางนี้เปนตน
สําคัญมาก
บางคนไปสอนกันไมถูก โกรธหนอ ๆๆ เอาจิตตั้งตรงไหน เอาสติไวตรงไหน ไป
กดไมถูก กดเครื่องคอมพิวเตอรผิด มันก็เลยออกมาแบบอยางนั้นเอง จะวางจิตไว
ตรงไหน ก็ไมรูนี่สําคัญนะ
เห็นหนอ อยาลืมนะ สงกระแสจิตไวที่หนาผาก ไมใชหลับตาวากันสง ถาทาน
ทําดังที่อาตมาแนะแนว รับรองไดผลทุกคน

สติปฏฐาน – ภาคปฏิบัติ

๑๐

เห็นหนอ ก็ตองสงกระแสจิตจากหนาผากออกไป เพราะวาเราจะสังเกตตัวเอง
ไดทุกคน ความรูสึกจะมารวมที่หนาผากหมด ภาษาจีนเรียกวา โหวงเฮง มันจะมีแสง
ที่หนาผากนะ ตอนนี้ไมอรรถาธิบาย จิตทานสูงทานจะเห็นเองวาดูหนาคนดูตรงไหน
อยาลืม
ที่อาตมาพูดหลายครั้ง ยังไมมีใครตีปญหาไดเลย อุณาโลมา....มันเปนการสง
กระแสจิตไดดีมากในจุดศูนยสมาธิ นี่หละจะเกิดปญญาได สําหรับตัวตนบุคคล
ปฏิบัติ ไมใชมานั่งเห็นนิมิต
ถามกันไมพักเลย หลวงพอคะ ฉันมีนิมิตอยางนี้ ฝนวาอยางนี้จะไดแก
อะไร ไมตองมาถามแลว ฝนปลอมก็มีจิตอุปาทานยึดมั่นก็ฝนได ถาจิตทานโกรธ
ผูกพยาบาทเกง จะฝนราย จะฝนหนีโจร เปนนิมิตที่เลวราย เพราะจิตมันไมดี
ถาสติดี มีปญญาดี จะฝนเรื่องจริงได ฝนแลวเปนเรื่องจริง ถาจิตเก ก็ฝนเก ๆ
จิตปลอมก็ฝนปลอมออกมา
อาจารยสอบอารมณบางคนชอบถามวา “เห็นอะไรหรือยัง เห็นโนนเห็นนี่
ไหม” ไมตอ งไปถามเขาอยางนั้นนะ ถามวา กําหนดหรือเปลา เวทนาเกิดขึ้นกําหนด
อยางไร ตองถามอยางนี้จะถูกตองมากกวา ไมตองถามเห็นอะไรไปแนะแนวเขาทําไม
อยางนั้น มีความหมายในการปฏิบัติมาก

สติปฏฐาน – ภาคปฏิบัติ

๑๑

