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การบําเพ็ญจิตภาวนาตามแนวทางสติปฏฐาน ๔ ของ
พระพุทธเจาของเรานี้ วิธปี ฏิบตั ิเบื้องตนตองยึดแนวหลักสติ
เปนตัวสําคัญ
สติปฏฐาน ๔ มีอยู ๔ ขอ สําหรับผูปฏิบัติธรรมใหม จงทอง
ความหมายนี้ไวกอน
ขอที่ ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน แปลตามศัพทวา
พิจารณากายในกาย นี้สักแตวากาย ไมมีตัวตนบุคคลเราเขา
แตโดยวิธีปฏิบตั ิแลว ใหเอาสติ เอาจิตเพงดูกาย ยืน เดิน นั่ง
นอน เหลียวซาย แลขวา จะคูแขนเหยียดขาตองติดตามดู คือใช
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สตินี่เอง ดูรางกายสังขารของเรา อันนี้เรารูไวเปนเบือ้ งตนกอน
สําหรับขอหนึ่ง
ขอที่ ๒ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนาเปนสภาพที่
ทนอยูไมได บัญชาการไมได ตองเปนตามสภาพนี้ และเปนไป
ตามธรรมชาติเหลานี้ เวทนามีอยู ๓ ประการดวยกัน ไดแก
สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา
ทั้งสามประการนี้
จุดมุงหมายก็ตอ งการจะใหสติไป
พิจารณาเวทนานั้น ๆ เชน ฝายสุขก็มีทั้งสุขกาย สุขใจ อันนี้
เรียกวา สุขเวทนา แลวก็ทุกขกายทุกขใจ หรือจะวาทุกข
ทางดานกายและใจก็ได เรียกวา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา
ก็คือไมสุขไมทุกข จิตใจมักจะเลื่อนลอยหาทีเ่ กาะไมได เรียกวา
อุเบกขาเวทนา
วิธีปฏิบัติตองใชสติกําหนด คือตั้งสติระลึกไว ดีใจก็ให
กําหนด กําหนดอยางไรหรือ กําหนดที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ จาก

สติปฏฐาน – ภาคปฏิบตั ิ

๒

e-Library

จมูกถึงสะดือใหได หายใจขึน้ ลงยาว ๆ กําหนดวา ดีใจหนอ ดี
ใจหนอ
ทําไมตองปฏิบัติ เชนนี้เลา เพราะความดีใจและสุขกาย
สุขใจนั้น เดี๋ยวก็ทุกขอีก สุขเจือปนดวยความทุกขอยางนี้เพื่อ
ความไมประมาทในชีวิตของเรา จะตองรูลวงหนา รูปจจุบันดวย
การกําหนด จึงตองกําหนดทีล่ ิ้นป
บางคนบอก กําหนดที่หัวใจ ถูกที่ไหน หัวใจอยูที่ไหน
ประการใด อันนี้ผูปฏิบัตยิ ังไมตองรับรูวิชาการ ทิ้งใหหมด
ปฏิบตั ติ รงนี้ใหได
ลิ้นปเปนขั้วแบตเตอรี่ชารทไฟฟาเขาหมอ ทุกคนไป
แปรธาตุการปฏิบัตินี้ไมใชการวิจัย ไมใชประเมินผล แตเปนการ
ใหผดุ ขึน้ มาเองโดยปกติธรรมดานี่แหละ ใหมนั ใสสะอาด รูจริงรู
จัง รูปจ จัตตังเวทิตัพโพ วิญูหิ ใหรูขนึ้ มาเอง
คําวารูเ องนี้ทํายาก รูว ิชาการทํางาย อานหนังสือทองไดก็
ได แตรูเองใหใสสะอาดขึ้นมารูยาก ทําไมจะรูไดงายตองปฏิบัติ
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ขึ้นมา ดีใจ เสียใจ มีความสุขกายสุขใจ อยาประมาทเลินเลอนัก
เราตองตั้งสติทุกอิริยาบถตามกําหนด
การกําหนดจิตนี้หมายความวา ใหตั้งสติ เปนวิธีปฏิบตั ิ
สัมปชัญญะมีความรูตัวอยูต ลอดปจจุบัน อยางนี้เปนตน อดีตไม
เอา อนาคตไมเอา ใหเอาปจจุบันที่มันเกิดขึน้ ใหปฏิบัติอยางนี้
โดยขอปฏิบตั ิงา ย ๆ
ถาเสียใจ มีความทุกขใจ มันอยูในขอนี้ จึงตองกําหนดที่ลิ้น
ป เสียใจหนอ ๆ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ เสียใจเรื่องอะไร เปนการ
ปอนขอมูลไวใหถูกตอง
สตินี่ระลึกได หมายถึงตัวแจงงาน หาเหตุทมี่ าของทุกข ตัว
สัมปชัญญะเปนตัวบอกใหรู ใหมคี วามเขาใจเรียกวา ปญญา
รูเทาทันเหตุการณที่เกิดขึ้นปจจุบันนั่นเอง
คนเรานี่จึงตอง
กําหนดที่เวทนานี้
ปวดเมือ่ ยเปนเวทนาทางกาย แตจติ ไปเกาะ อุปาทาน
ยึดมั่น ก็ปวดใจไปดวย เชนเราเสียใจ รางกายไมดี สุขภาพไม
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ดี เปนโรคภัยไขเจ็บ จิตมันก็เกาะที่เจ็บนัน้ จึงตองใหกําหนด
ดวยความไมประมาท เปนวิธฝี กปฏิบัติก็กําหนดเวทนานั้น
ปวดหัวเขาที่ไหนก็ตามตองตามกําหนด กําหนดเปนตัว
ปฏิบตั ิเปนตัวระลึก เอาจิตไปสูจุดนัน้ เปนอุปาทานยึดมั่นกอน
เพราะเราจะกาวขึ้นบันไดก็ตองเกาะยึด เราจะกาวตอไปก็ตอง
ปลอย นี่อุปาทาน ถาใหม ๆ นี้เรียกวา สมถะ สมถะยึดกอนแลว
ปลอยไปก็เปนวิปสสนา เปนตน เราจะทราบความจริงถึงจะเปน
วิปสสนาขึ้นมาตอภายหลัง
เพราะฉะนั้น ผูป ฏิบตั ติ องเขาใจอยางนี้ ตองกําหนด สวน
ใหญไมกําหนดกัน จึงไมรูเรื่องรูราวอยางนี้เปนตน มีความสุข
ทางไหนก็ตาม เดีย๋ วจะทุกขอีก นี่มันแกไมไดเพราะอยางนี้
เกิดที่ไหนตองแกที่นั่น ไมใชไปแกกันที่อื่น หาเหตุ
ที่มาของมัน คือ สติ สติเปนตัวกําหนด เปนตัวหาเหตุ เปนตัว
แจงเบี้ย บอกใหรูถึงเหตุผล ตัวสัมปชัญญะรูทั่วรูนอก รูใน นั่น
แหละคือตัวปญญา ความรูมนั เกิดขึน้
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ตัวสมาธิ หมายความวา จับจุดนัน้ ใหได เชน เวทนา
ปวดเมือ่ ย เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติมาก จึงตองใหกําหนด
ไมใชวา กําหนดแลวมันจะหายปวดก็หามิได ตองการจะใช
สติไปควบคุมดูจิตทีม่ ันปวด
เพราะปวดนี่เราคอยยึดมัน จิตก็ไปปวดดวย เลยก็กลับ
กลายใหเกิดทุกขใจขึ้นมา เพราะอุปาทานไปยึดขึ้นมาอยางนี้
เปนตน จุดมุงหมายก็ตองการใหเอาสติไปดู ไปควบคุมจิต
วามันปวดมากแคไหนประการใด
อุเบกขาเวทนา ไมสขุ ไมทุกข ใจก็ลอยหาที่เกาะไมได
ใจลอยเหมอมองไปแลว เห็นคนเปนสองคนไป จึงตองกําหนด
เวทนา กําหนดที่ไหน กําหนดที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ ลึก ๆ
สบาย ๆ แลวก็ตั้งสติระลึกกอน กําหนดรูหนอ ๆๆๆ
ถาเราสรางคอมพิวเตอรขึ้นมาไดครบ ปอนขอมูลเขาไป รู
หนอ ๆ เดี๋ยวสติรวมยึดมั่นในจิต จิตก็แจมใส ความทุกขนั้นก็จะ
หายไป
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อุเบกขาเวทนา ไมสุขไมทุกข สวนใหญจะประมาท
พลาดพลั้ง จึงตองกําหนดทุกอิริยาบถดังทีก่ ลาวนี้
ขอที่ ๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ตองทองใหได ทําไม
เรียก จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน ฐานของจิตตองยึดในฐานทัพนี้
จิตเปนธรรมชาติทคี่ ิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเหมือนเทป
บันทึกเสียง จิตเกิดที่ไหน ผูพฒ
ั นาจิตตองรูที่เกิดของจิตอีกดวย
จิตเกิดทางอายตนะ ธาตุอินทรียนี่เอง จะพูดเปนภาษาไทย
ใหชัด ตาเห็นรูปเกิดจิตทีต่ า หูไดยนิ เสียงเกิดจิตทีห่ ู จมูกได
กลิ่นเกิดจิตที่จมูก ลิ้นรับรสเกิดจิตทีล่ ิ้น กายสัมผัสรอนหรือ
หนาว ออนหรือแข็งที่นั่งลงไป เกิดจิตทางกาย เรียกวา จิตตา
นุปสสนาสติปฏ ฐาน
วิธีปฏิบตั ิทําอยางไร ใหทําอยางนี้ ที่มาของจิตรูแลวเกิด
ทางตา ตาเห็น เห็นอะไรก็ตั้งสติไว จับจุดไวที่หนาผาก อุณา
โลมา..... กดปุม ใหถูก เหมือนเรากดเครื่องคิดเลข บวกลบคูณ
หารมีครบ กดปุมใหถกู แลวผลลัพธจะตีออกมาอยางนี้
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เห็นหนอ ๆ เห็นอะไร เห็นรูป รูปอยูที่ไหน สภาวะรูปนั้น
เปนอยางไร สภาพผันแปรกลับกลอกหลอกลวงได เยื้องยายได
ทุกประการ เรียกวา รูป เปนเรื่องสมมติ และเปนเรือ่ งทําลายได
เกิดขึ้น ตั้งอยู แปรปรวนดับไป คือรูป ตองกําหนด นักปฏิบัติ
อยาทิ้งขอนี้ไมได
ในจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เปนธรรมชาติของจิตเกิดที่
ตา เกิดแลวกําหนด ไมใชวาเราแสไปหากําหนดขางนอก ตา
เห็นอะไรก็กําหนดวา เห็นหนอ ทําไมตองกําหนดดวย เพราะ
จิตมันเกิด ตาสัมผัสกับรูปเกิดจิต ในเมื่อเกิดขึ้นแลว เห็นของ
เหลานั้น เรายังไมมีปญ
 ญา
เราชอบไหม ชอบเปนโลภะ ไมชอบเปนโทสะ เราไมใชสติ
เลยกลายเปนคนโมหะ รูไมจริงรูแคตาเนื้อ ไมรูตาใน ดูดวย
ปญญาไมได เลยดูดวยโมหะ คนเราจึงไดเลอะเทอะเปรอะเปอ น
ไปดังทีก่ ลาวแลว ตองใชสติ

สติปฏฐาน – ภาคปฏิบตั ิ

๘

e-Library

นี่ขอจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เปนธรรมชาติของจิตตอง
พัฒนาตรงนี้ ตองกําหนดทุกอาการ ทุกอิริยาบถ หูไดยนิ เสียง
หูกับเสียงอยางไร ไกลแคไหนอยางไร ไมตองไปประเมินผล ไม
ตองวิจยั หาม! หามเพราะเหตุใด
เพราะมันเปนวิปสสนึกไป นึกขึ้นมาก็วิจัยตามวิชาการ มัน
จะไมไดผล เราก็ตั้งสติไวที่หู ฟงเสียงหนอ เราฟงเฉย ๆ ไมได
หรือ ทําไมตองกําหนดดวย
ถาเราไมกําหนด เราจะขาดสติ ถากําหนดก็เปนตัวฝกสติ
ใหมีสติอยูที่หู จะไดรูวา เสียงอะไร เสียงหนอ ๆ กําหนดเสียง
เฉย ๆ ไดไหม ได! แตไมดี เพราะเหตุใด
หนอ ตัวนี้เปนการรั้งจิตใหมสี ติดี มีความหมายอยางนั้น
คําวาหนอนี้ เปนภาษาไทย หนอดีมาก เราจะบอกวาเสียงหนอ
มันรั้งจิตไดดมี าก มีสติดีในการฟง ระลึกหนอวาเสียงเขาดา
เสียงเขาวา หรือเสียงเขาสรรเสริญเยินยอ ประการใด
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สัมปชัญญะ ตัวรูวา เสียงนี้ของนาย ก. เสียงนี้ของ นาง ข.
มาพูดเรื่องอะไร ตัวสติจะแจงเบี้ยหาเหตุทพี่ ูด ทําไมเขาจึงพูด
เชนนั้น ตัวสัมปชัญญะก็บอกกับเราวา ออ เขาพูดนี่ เพราะ
อิจฉาเรา เขาดาเรา มาวาเรา สติบอก สัมปชัญญะเปนตัวคิด
ปญญาก็แสดงออก คอมพิวเตอรตีออกมาวา เสียงนี้ไรประโยชน
เกิดขึ้นตั้งอยูกว็ ูบดับไปทันทีที่หู เลยก็ไมตอ เนื่องเขามาภายใน
จิต เราก็ไมมีการเศราหมองใจ เพราะขอคิดนี้
เพราะฉะนั้นนักปฏิบตั ิ ตองกําหนดตรงนี้ ไมใชเดินจงกรม
นั่งปฏิบตั ิ พองหนอยุบหนอใหได ไมใชตรงนัน้ ตรงนั้นเปนตัว
สรางเครื่องคอมพิวเตอรใหมีพลังจิต
ในขอคิดของวิปส สนา
ญาณอีกประการหนึ่งตางหาก
ผูปฏิบตั ิตองเริม่ ตนดวยการพิจารณาดูจติ จิตเกิดทางหู ถา
เราสรางเครื่องไดดีแลว ปอนขอมูลถูก สรางระบบถูก ขอมูลใน
จิต คือ อารมณที่เราเก็บเอาไวนานนักหนาแลว คลี่คลายไมออก
แฝงไวในอารมณคือ โลภะ โทสะ โมหะ ทําใหจิตเศราหมองมา
ชานาน ไมผองใสจึงตองกําหนดอยางนี้
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เสียงหนอ ๆ ไมใชเทานี้เลยนะ เสียงเขาดา ใชแลวถาเรามี
สมาธิดี สะสมหนวยกิตสติปฏ ฐานสูตรไวชัดเจน เสียงหนอ ก็รู
แลว ออเขาดาเรา ดาเราตรงไหน มีตวั ตนตรงไหนบาง ที่เราจะ
ถูกดา แลวเจ็บช้ําน้ําใจเชนนี้ เราก็ใชปญญานี้เอง
ฟง ออเขาดา ดามาโดยสมมติวาดาเรา คิดวาอยางนั้น แต
เราอยูตรงไหน ก็หาตัวเราไมได ตัวเราไมมี อยางนี้คือ ปญญา
ไมมีตัวตน ไมมีบคุ คล แตเปนโดยสมมติขนึ้ มาที่เขาดาเทานั้น
แลวก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพของมันแลวก็หลุดไป
ดับวูบไปที่หู อันนั้นก็หมดสิน้ ไป นีเ้ รียกวา ตัวปญญา
นักปฏิบัติตองกําหนดทุกอิริยาบถในการฝก เปนการ
ดัดนิสัยใหเขาสูจ ุดมุงหมายของผูมปี ญ
 ญา เปนความเคยชินจาก
การปฏิบัติธรรม สวนใหญพูดอยางนี้ใครก็ทําได ใครก็รูแต
ปฏิบตั ิจริง ๆ ไมได เพราะไมเคยกําหนดเลย ปลอยเลยไปหมด
เขามาถึงจิตใจภายใจจิต คือ ประตูทั้ง ๖ ชอง เขามาถึงหองใน
ที่นอนของเรา จนแตมจนดวยเกลา จนดวยปญญา แกไข
ปญญาไมไดเลย เพราะมันอยูใ นจุดนี้เปนจุดสําคัญ
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แตผปู ฏิบัติธรรมเอาไปทิ้งหมด ไมเคยปฏิบตั ิจดุ นี้เลย มีแต
จะจองเดินจงกรม จองทองพองหนอยุบหนออยางเดียว
เปนไปไมได ไมครบสติปฏฐาน ๔ ปฏิบตั ใิ นขอจิตตานุปส สนา
สติปฏฐานสูตร
ขอนี้เปนขออินทรียหนาที่การงานที่จะตอง
รับผิดชอบตัวเอง ตองกําหนดเสียงหนอ ๆ ถากําหนดไมทนั
มันเลยเปนอดีตไปแลว เกิดเขามาในจิตใจเกิดโทสะ เกิด
โกรธขึ้นมาทันทีทําอยางไร ไปเสียงหนออีกไมได ตองกําหนด
ตัวสัมปชัญญะ กําหนดที่ไหน กําหนดทีล่ นิ้ ป
บางทีไปสอนไมเหมือนกันเสียแลว หลับหูหลับตาวาสงเดช
ไป จะถูกจุดไดอยางไร กดเครื่องคอมพิวเตอรไมถูก กดไมถูก
จุด แลวมันจะออกมาอยางทีเ่ ราตองการไมได นี้สําคัญ
ผูปฏิบตั ิเนนในขอนี้ใหมากตองกดทีล่ ิ้นป แตอรรถาธิบาย
อยางไรนั้น จะไมอธิบายในที่นี้ ขอใหทานโงไวกอน อยาไป
ฉลาดตอนปฏิบัติเดี๋ยวจะคิดเอาเอง เกิดขึ้นมาเดี๋ยวทานจะได
ของปลอมไปนะ จะไดของไมจริงไปอยางนี้
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กําหนดที่เลยเปนอดีตแลว ตองกําหนดอยูอยางเดียวคือ รู
หนอ ไวกอน รูวาเรื่องอะไรก็ยังบอกไมได ทําไมจะรูจริง ทุกสิ่ง
ตองกําหนดทั้งนั้น ที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ หายใจอยางไร
ตองตั้งสติไวทลี่ ิ้นป ดูดลมหายใจจากจมูกถึงสะดือ แลวก็
ตั้งสติทลี่ ิ้นป หายใจยาว ๆ รูห นอ ๆ เพราะมันเลยไปแลวเปน
อดีต กําหนดปจจุบันไมได ตองกําหนดตัวรู อยางนี้เปนตน
รับรองไดผลแน
ขอที่ ๔ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมในธรรม
หมายความวา เรามีสติปญญาจะรูแยกจิตของเราวา คิดเปน
กุศลหรืออกุศล ถูกตองหรือไมถูกตอง จะตัดสินอยูที่ธรรมา
นุปสสนาสติปฏ ฐาน ในขอที่ ๔ นี้
ขาพเจาทํางานนี้ไปเปนกุศลหรืออกุศล เดี๋ยวจะรูตัวตน
ขึ้นมาทันทีที่มปี ญญา เรียกวา ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
อาตมาหมายความถึงปฏิบตั กิ าร ไมใชวชิ าการ วิชาการจะไม
อธิบายอยางนี้
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เปนการปฏิบัตกิ ารในธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมใน
ธรรม ทํานอกทําใน ธรรมกับทํามันตางกัน ทําไปแลวเปนกุศล
หรืออกุศล ทั้งทางโลกทางธรรม มันอยูรวมกันนี่ ธรรมานุปสส
นาสติปฏ ฐาน
เรียกวาทํานอก ทําใน ทําจิต ทําใจ ทําอารมณ แสดง
ออกเปนกุศลบาง อกุศลบาง สวนใหญเราจะเขาขางตัวเอง เลย
คิดวาตัวเองนะคิดถูก ทําถูกแลว
ถาเรามานั่งเจริญกรรมฐานแกไขปญหา กําหนดรูหนอ ๆ
คือ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน เพราะเรายังไมรจู ริง รูห นอ
หายใจยาว ๆ รูหนอ ๆๆ เดี๋ยวรูเลย วาทีเ่ ราทําพลาดผิดเปน
อกุศล ไมใชกุศลมวลเปนอกุศลกรรมจากการกระทําทางกาย
วาจา ใจ ก็ถาแสดงออกเปนอกุศล นี่ธรรมานุปส สนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร ไมใชวิชาการนะ
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บางคนบอกหลวงพอวัดอัมพวันอธิบายผิดแลว ใช มันผิด
หลักวิชาการ แตมันถูกปฏิบตั ิการ มันจะรูต ัวเลยวา เราทําไป
นั่นเปนกุศล ผลงานสงผลคือเปนบุญ เปนความสุข
สิ่งนี้ที่ขาพเจาทําเปนอกุศลกรรม ทําแลวเกิดความทุกข นี่
งาย ๆ ทางเชิงปฏิบตั กิ าร วิชาการ เขาอธิบายละเอียดกวานี้ ถา
มีกิจกรรมทําไดไมยากเลย อยูตรงนี้เอง
รูหนอ! ออ รูแลวไปโกรธมันทําไม ไปโกรธรูปนาม หรือไป
โกรธใคร ตัวโกรธอยูที่คนโนนทําใหเราโกรธหรือ ตัวโกรธไมใช
อยูที่คนโนน อยูที่เรา อยูที่ไหน อยูที่ใจ อยูท ี่จิตเก็บความโกรธ
เขาไว
ทานจะมีแตความเปนโทษ
มีแตความเศราหมองใจ
ตลอดเวลา ทานจะไมเปนผูม ีปญญา เปนผูแกปญ
 หาไมไดเลย
ก็สรางปญหาดวยโทสะ สรางปญหาดวยผูกเวร สรางปญหา
ดวยผูกพยาบาท นอยไป! ดูถูกเรา นี่ทานจะตองสรางปญหาแน
อยางนี้เปนตน
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การปฏิบัติเปนการแกปญหา
ไมใชสรางปญหาเหมือน
อยางทีท่ านเขาใจ และมีปญญาเห็นอารมณเรา ดูอารมณจติ ของ
เรา ดูจติ ใจของเราตางหาก อยางนี้เปนตนสําคัญมาก
บางคนไปสอนกันไมถูก โกรธหนอ ๆๆ เอาจิตตั้งตรงไหน
เอาสติไวตรงไหน ไปกดไมถกู กดเครื่องคอมพิวเตอรผิด มันก็
เลยออกมาแบบอยางนั้นเอง จะวางจิตไวตรงไหน ก็ไมรูนี่สําคัญ
นะ
เห็นหนอ อยาลืมนะ สงกระแสจิตไวทหี่ นาผาก ไมใช
หลับตาวากันสง ถาทานทําดังที่อาตมาแนะแนว รับรองไดผล
ทุกคน
เห็นหนอ
ก็ตองสงกระแสจิตจากหนาผากออกไป
เพราะวาเราจะสังเกตตัวเองไดทุกคน ความรูสกึ จะมารวมที่
หนาผากหมด ภาษาจีนเรียกวา โหวงเฮง มันจะมีแสงที่
หนาผากนะ ตอนนี้ไมอรรถาธิบาย จิตทานสูงทานจะเห็นเองวา
ดูหนาคนดูตรงไหน อยาลืม
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ที่อาตมาพูดหลายครั้ง ยังไมมีใครตีปญหาไดเลย อุณา
โลมา....มันเปนการสงกระแสจิตไดดมี ากในจุดศูนยสมาธิ นี่
แหละจะเกิดปญญาได สําหรับตัวตนบุคคลปฏิบัติ ไมใชมานั่ง
เห็นนิมติ
ถามกันไมพักเลย หลวงพอคะ ฉันมีนิมิตอยางนี้ ฝนวา
อยางนี้จะไดแกอะไร ไมตอ งมาถามแลว ฝนปลอมก็มีจิต
อุปาทานยึดมั่นก็ฝนได ถาจิตทานโกรธ ผูกพยาบาทเกง จะ
ฝนราย จะฝนหนีโจร เปนนิมิตที่เลวราย เพราะจิตมันไมดี
ถาสติดี มีปญญาดี จะฝนเรื่องจริงได ฝนแลวเปนเรื่องจริง
ถาจิตเก ก็ฝนเก ๆ จิตปลอมก็ฝนปลอมออกมา
อาจารยสอบอารมณบางคนชอบถามวา “เห็นอะไรหรือ
ยัง เห็นโนนเห็นนี่ไหม” ไมตองไปถามเขาอยางนั้นนะ ถามวา
กําหนดหรือเปลา เวทนาเกิดขึ้นกําหนดอยางไร ตองถามอยาง
นี้จะถูกตองมากกวา ไมตองถามเห็นอะไรไปแนะแนวเขาทําไม
อยางนั้น มีความหมายในการปฏิบัตมิ าก
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