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ญาติโยมมาปฏิบัติฝกหัด กาย วาจา ใจ เบื้องตน ดวยศีล
อบรมใหมีสติประจําตน เพื่อใหเกิดผลสมาธิภาวนา และเกิด
ปญญาญาณ ไดแกการเจริญวิปสสนากรรมฐาน มีขันธ ๕ รูป
นามเปนอารมณ
สภาพของความเปนอยูของกายคือรูป สภาพความรูของ
จิต ซึง่ รูเหตุการณของชีวติ เรียกวา อารมณ เปนการ
ผสมผสานใหเกิดผลงานในสติปฏฐาน ๔ มี กายานุปสสนาสติ
ปฏฐาน เปนตน
การสํารวมจิต ใชสติไปที่กายแลวเราก็ภาวนา เคลือ่ นยาย
โดยกาย จิตเปนผูสงั่ กายเปนผูเคลื่อน สติระลึกอยูเสมอ
สัมปชัญญะรูตัวอยูในขณะปจจุบัน จิตของเราทีก่ ระสับกระสาย
และฟุงซาน ก็จะสงบรวมเขาสูแหลงแหงกาย เรียกวา กายา
นุปสสนา
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ภายในก็แจมใส สติควบคุมจิตไวได กายจะเคลื่อนยายไป
ทางไหนก็เต็มพรอมไปดวยศีล เพราะเรามีสติดี ความรูตัวก็ดี
เคลื่อนยายอยูป จจุบันขณะ ขณะเคลือ่ นยายไปยายมาก็รูตวั
ความรูน ั้น คือ ตัวสัมปชัญญะ สัมปชัญญะตัวนี้ คือ รู
ปจจุบนั สติรูตอนขณะจะเคลื่อนจะยาย รูตัวอยูเรียกวา สติ
สัมปชัญญะ กําลังเคลื่อนก็รูวาเคลื่อน จะยายก็รูวายาย รูต ัวไป
ควบคูกบั จิต เรียกวา สติสัมปชัญญะ
แลวเรารูเคลื่อนยายในสภาวรูป รูปกายคือเรารูเคลื่อนไป
ทางไหน รูหมด ในขณะกําหนดปจจุบันนั้น ปญญาคือความรู
มันก็เกิดรูจริงในอารมณของเรา
ถาไมมอี ยางนี้ ความรูที่เกิดขึ้นขณะนั้นก็รูไมจริง รูสิ่งที่
เคลื่อนยายไปเฉย ๆ ขาดสติสัมปชัญญะ เรียกวาเรื่องธรรมดา
นักปฏิบัติตองกําหนดใหละเอียด มีสติสัมปชัญญะนี้ทาํ ยาก
ไมใชทาํ งาย
แตมันงายสําหรับผูปฏิบัติธรรมบอย ๆ จะเคลื่อนยายก็ใช
สติอยูเสมอ ใชความรูคือตัวสัมปชัญญะเสมอในการเคลื่อนยาย
ใหทันปจจุบนั
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ปญญาคือความรู ก็เกิดมารูในอารมณ รูแนนอนโดย
ละเอียดวาจิตจะเคลื่อนยายซายขวาประการใด เราจะรูตวั แจง
ชัด ละเอียดออน เรียกวา รูสภาวธรรม
การรูอยางนี้ตอ งจิตละเอียด จิตละเอียดไดตองมีสมาธิ
จิต จับจุดอยูในการเคลื่อนยายของกายจึงเรียกวาสมาธิ
แตสติไมยายไปที่ไหน อยูในอารมณจติ ที่กายเคลื่อนยาย ก็
ตามไป ตามลําดับ
คําวา ตามไป นั้น เรียกวา ตัวสัมปชัญญะ รูตัวขณะตาม
จิต รูตวั ยายเคลื่อน เหลียวซายแลขวา จะคูหรือจะเหยียด รู
พรอมมูล บริบูรณดี เรียกวา รูปนาม
เคลือ่ นเปนรูป รูปมันเคลื่อน แต จิตรูเ ปนตัวนาม
ประกอบดวยปญญาญาณ รูละเอียดออน รูมารยาท รูปจจัตตัง
รูขณะนั้น เรียกวา ปญญา
ปญญาตัวนี้แปลวา รอบรูในกองสังขาร เรียกวา รูขนั ธ ๕
รูปนาม ประกอบดวยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่ประกอบดวย ขันธ ๕ นั้น คือ รูป สักแตวารูป ก็เปนรูป
เคลื่อนยาย ผันแปรกลับกลอก ไมคงที่เรียกวารูป มันเสื่อมได
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มันเปนสมมติขนั้ มาในรูปกาย โยกยาย เคลื่อนคลอนได เรียกวา
สภาวรูป
สวนเวทนาเลาก็เปนขันธอันหนึ่ง ที่เรียกวา เวทนาขันธ
คําวา เวทนาขันธนี้ มันเกิดขึ้นมาจากตัวเราบังคับบัญชาไมได
เราอยากจะรูขันธขอที่ ๒ คือเวทนานี้ ตองใชสติสัมปชัญญะ
เชนเดียวกัน ขันธของรูป รูปขันธทิ้งไป อยาไปไขวควาอยูในจุด
รูปขันธ ตองเคลื่อนยายมาอยูใ นจุดของเวทนา เรียกวา เวทนา
ขันธ
เวทนาขันธขอนี้สําคัญมาก มีปวดเมื่อย เรียกวาทุกข
ภายในดานกาย มันเกิดขึ้นแกตัวเรา มันก็ตอ งประกอบไปดวย
รูป เพราะสังขารทั้งหลายปรุงแตง มันเกิดเวทนาเชนนี้ เราก็
ตอง อาศัยสติไปอยูท ี่จิตจับจุดเวทนา ลึกเขาไปเวทนาใน
เวทนา สัมปชัญญะขณะรูวาปวด สติบอกวาเวทนา
ตัวสัมปชัญญะจะบอกวา ปวดมากปวดนอยประการใด นัก
ปฏิบตั ติ องจับจุดนี้กอน เรียกวา เวทนาขันธ ก็กําหนดที่ขันธนั้น
เกิดขึ้นแกตัวเรา
แตในขั้นนี้ เราจะแยกอยางไรเลา เราใชสติไประลึกวา ออนี่
คือเวทนา เราก็ใชสตินี้ไปควบคุมดูเวทนาของจิต เอาจิตไปจับที่
มันปวดที่มันเมือ่ ย อยูในจุดนั้น แลวเราก็ใชตวั รู คือการปรุงแตง
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มันก็เกิดขึ้น ในเมื่อเกิดขึ้นเชนนี้แลว เราก็กาํ หนดวา ปวดหนอ
ๆ
หนอนีร่ ั้งจิตใหมีสติ หนอตัวนี้สําคัญ ทําใหเรามีสติ ทําให
ความรูต ัวเกิดขึ้น โดยไมฟุงซานในเรื่องเวทนาที่มันปวด
และเราก็ตั้งสติตอไป ปวดหนอ ๆ หายใจยาว ๆ ดวย แลวก็เอา
จิตเกาะอยูที่เวทนาในภายนอก
เวทนาตัวใน คือ รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ ตัวเวทนา
ตัวใน ไมมีอื่นไกลคือรูปกับนามทั้งสิ้น อยูในจุดนั้นทําไมเกิดรูป
เกิดนาม ตอบเกิดสัมผัสและปรุงแตง มันเกิดขึ้นในเวทนา
เวทนาปวดหนอ ๆ
ปวดนี้เปนกรรมอันหนึ่ง หรือเปนอุปสรรคอันหนึ่งสําหรับผู
นั่งสมาธิ อาจจะไมทนตอเหตุการณปวดได จึงตองทน อดทน
เราตองฝก เราตองฝนใจเปนอันดับตน เพราะผูปฏิบตั ิเพิ่งเขามา
ใหม ยังไมเคยปฏิบตั ิ ตองฝนใจกอน
บางทานไมเคยนั่งพับเพียบนาน ไมเคยนั่งขัดสมาธิสองชั้น
นาน ถึงจะนั่งก็นั่งเปลี่ยนอิริยาบถ จึงไมรจู ักตัวกฎแหงกรรม
คือ คําวาปวด ไมรูไมเขาใจ เพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถอยู
เสมอ
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นั่งนานเราก็ลุกเดิน เดินแลวเมื่อยก็นั่ง นั่งเมื่อยเกินไปก็
เอนหลังนอน เปลี่ยนโยกยายอยางนี้ เราจะรูของจริงไมได
เราจะรูไดเพียงของปลอม
บางครั้งปวดมาก โยมตองศึกษา ตองเรียนขันธนี้ใหสําเร็จ
คือ เวทนาขันธ เพราะขันธนี้มันเกิดแกตวั เราแลว คือ เวทนา
ไมสบาย บังคับไมได ทนตอเหตุการณนี้ไมได
ตองฝน ตองใชสติไปพิจารณา เกิดความ รูวาปวดขนาด
ไหน ปวดอยางไร แลวก็ภาวนากําหนดตั้งสติไว เอาจิตเขาไป
จับ ดูการปวด เคลื่อนยายของเวทนา เดีย๋ วก็ชา เดี๋ยวก็สราง จับ
มันไดวา บังคับมันไมได มีความเขาใจในขันธนี้ เรียกวา
เวทนาในเวทนา
คําวา ในเวทนา นี้ จะอธิบายใหโยมฟงวาย ๆ คือ ในจิต
จิตไปเกาะเวทนา รูส ภาพเวทนาเปนอยูอยางนี้ แลวก็แจงชัด
ในขันธนี้ มันก็เกิดขึน้ โดยสังขารปรุงแตง แลวก็จะเสื่อมโดย
สภาพของมัน แลวก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลง ความปวดนั้นก็จะ
เคลื่อนยาย เราก็จับในเวทนาไดวา ออ ในเวทนานี้ มันปวด
ขนาดนี้
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เรารูตัวอยางนี้ เราเขาใจอยางนี้ เราก็มี ปญญาญาณ
เกิดขึ้น รูขอคิดในอารมณของเวทนา วาปวดอยางนี้ คนอื่นไม
ปวดอยางเรา เพราะปวดคนละคน เราจะรูของคนอื่นก็ยาก เรา
ตองรูตวั อยางนี้ พอรูไดแลว เราก็กําหนดเวทนา จิตก็
คลองแคลว สมาธิเกิด
ในเมื่อสมาธิเกิดดวยสังขารปรุงแตง ดวยเบาก็เกิดขึ้นใน
สภาวธรรม เรียกวาเคลื่อนยาย และ เคลือ่ นจากปวดสูงเต็มที่
แลว มันก็เคลือ่ นยายลง ยุบลง ๆ สยบลงแพเราแลว
เมื่อทุกขเวทนาแพเราแลว เราจะรูเวทนาตัวใน คือรูทัน
เวทนาตัวใน เรียกวา รูทันรูปนาม ตัวในเรียกวารูท ันปจจุบัน
ในเมื่อทันปจจุบันเชนนี้แลว ญาณก็เกิด คือ ปญญา สามารถจะ
รอบรูในกองการสังขาร ในการปรุงแตงได
จิตก็แยกออกมา รูปก็แยกออกไป เพราะอาศัยกันอยู
มันจงปวดหนัก พอแยกไดเมือ่ ใด พระไตรลักษณแจงชัด คือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หาความเทีย่ งแทแนนอนไมไดหนอ
เวทนาเอย เวทนานั้นก็เลื่อมชํารุดยุติแคนั้น
เวทนานี้มันปวดลึกซึ้ง มันปวดอยูในกระดูก แตเราก็ไมรู
มัน เพราะเราไมเอาจิตไปเกาะ กลับไปเคลื่อนยายมัน ไปเดิน
แยกรูป แยกนาม
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ไปนั่ง ไปนอน ไปเปลี่ยนอิริยาบถ ไปนั่งชมวิวแลวก็ชื่นใจ ตัว
เวทนานั้นมันตองสูกับเราตอไป
เพราะราจับมันไมได เรา
รูเทาไมถึงการณของมัน เราก็ไมสามารถจะทราบไดวา เวทนา
ของเราเปนประการใด
เพียงแตรูเวทนาในเปลือกของมันวา
ปวด
แตรูภายใน เรียกวา รูดวยปญญา รอบรูในกองการสังขาร
เขาใจสังขารของเราดี เขาใจวาเปนสภาพอยางนี้ดวยกันทุกคน
ไมมีอื่นใดมาปะปนระคนกัน อารมณเราก็เขาสู สภาวะ
เอกัคคตา ในเวทนาสมาธิ ปญญาก็เกิดรอบรูในกองการสังขาร
ไมเที่ยงหนอ อยาไปพะเนาพระนอมันเลย
เวทนาในเวทนานี้ ไมมีอะไรดีเลย มีแตเกาะเกี่ยวเกี้ยวพัน
ในสันดานสืบเนื่อง มันก็ปรุงแตงใหเราปวด ปรุงแตงใหเราเจ็บ
ปรุงแตงใหเรากระหาย ปรุงแตงใหเราเหนือ่ ย ปรุงแตงใหเรา
เมื่อย ตลอดรายการ
ปวดเมือ่ ยไมตอ งแก มันไมหาย แตเรารูเทาทันของเวทนา
ได เวทนาในเวทนา เราก็ แยกจิตออกเปนสวนหนึ่ง เอารูป
ออกมาอีกสวนหนึ่ง นามธรรมรูปธรรมก็แยกกัน เรียกวาแยก
สังขารเวทนาออก เรียกวา รูในเวทนา
แยกรูป แยกนาม
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เวทนาตัวบอกคือรูป แยกจิตออก จิตก็ไมไปเกาะในเวทนา
จิตก็ไมปวดกับมัน จิตแยกออกมาเพลิดเพลินดวยสมาธิ ปญญา
ภาวนาเกิดขึ้น เวทนาที่ปวดนัน้ มันก็วูบวาบหายไป เพราะเหตุ
ใดหรือ
ตอบใหโยมฟง ถารูเทาทันเวทนาเมื่อใด ปญญาเกิด จิต
ก็ไมไปเกาะ ไมมอี ุปาทานยึดมัน่ ก็รูของจริงตามสภาพ
ความเปนอยู สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งหนอ อนิจจัง มันไม
เที่ยงมันจึงเปนทุกข ทุกขัง มีแตทุกขอยูในจิตใจ จิตมันไปเกาะ
ทุกข ไปเกาะที่เวทนา เลยเวทนาก็เกิดขึ้น ไมหายอยางนี้
นักปฏิบัติตองมีความเขาใจขอนี้ดวย
ถาไมเขาใจจริง
กําหนดไมหายเลิกเลย แลวก็เคลื่อนยายไปนั่ง ไปนอน ไปคุย
กัน รับรองโยมจะไมพบพระไตรลักษณ ไมพบอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เลยเห็นเปนจริงที่ไมแนนอน ของที่ไมแนนอนกลับไป
เห็นเปนของแนนอน
เหมือนเรามีแวนตาที่เปนสี มองไมเห็นของจริง หญาแหง
ๆ เห็นเขียว ๆ พอเอาแวนสีออกจะมองเห็นวา หญานั้นมันแหง
ไมเปนสีเขียวแตประการใด นีก่ ็เปรียบเทียบเชนเดียวกัน
การรูของจริงนั้น ตองรูในเวทนา ไมใชรูเพียงปวด ไมใชรู
เพียงเมือ่ ย ไมใชรูเพียงแตวา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ในวิชาการ
แยกรูป แยกนาม
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ตองรู เกิดอยางไร เกิดขึ้นกับตัวเราเองอยางไร เคลือ่ นยาย
อยางไร
เวทนาเกิดจากไหน ก็เกิดจากของไมเที่ยง คืออนิจจัง จิต
มันไปเกาะที่เจ็บ จิตเกาะที่ปวดทอง จิตไปเกาะที่ปวดศีรษะ จิต
เกาะทีห่ ัวใจ เปนโรคหัวใจ
เราเขาใจอยางนี้ สิ่งทั้งหลายเลยเกาะกันแนน เลยจิตก็
อุปาทานยึดแนน ทานจะไมพบของจริง คือ พระไตรลักษณ จึง
แยกเวทนาออกจากจิตไมได เพราะมันมีรูปบังเกิด สมสวนควร
กันในสังขารปรุงแตง มันจึงปวดหนัก และเราไมไปเพลิดเพลิน
ยกตัวอยางใหโยมฟง จิตไมไปเพลินที่เวทนา จิตกลับไป
เพลินที่เราพูดคุยกัน จิตไปเพลินที่ไปดูอะไรตาง ๆ ที่เรา
เรียกวาลืมปวด ลืมเมื่อยนั่นเอง ลืมไปหมด นี่มันแยกออกไปได
เพียงแตจิตรูเ ทาทันของเวทนาที่เกิดขึ้น ตัง้ อยู แปรปรวน
ดับไป โดยสังขารปรุงแตง แลวก็เกิดอนัตตาความไมแนนอน
เปนอยางนี้แหละหนอ
จิตที่ไปเกาะนัน้ มันก็ถอยหลังออกมา ไมไปเกาะเวทนา
ตอไป ความเมื่อยปวดนั้นก็จะหายวับไปกับตา ดวยสังขารที่
ปรุงแตง มันก็เกิดขึ้นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตของเราก็เขา
สูภาวนา จิตก็เขาสูปญญาญาณ เรียกวา แยกรูปแยกนามได
แยกรูป แยกนาม
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แยกขันธแตละขันธออกเปนสัดสวน เรียกวา เวทนาขันธ
จะเปน ความสุข ความทุกข ความดีใจ ความเสียใจ อิฏฐารมณ
อนิฏฐารมณ หรือจะเปน โทมนัสสัง โสมนัสสัง เกิดขึ้นในทุกข
ทุกขอยูป ระจํา หรือ ทุกขจรเขามา จิตมันก็แยก ไมเกาะ
จิตมันเหมาะเจาะอยูในรูปนาม ไหนเลยละทุกขจรมันจะเขา
มาหาเราได ทุกขประจํามันก็ออกไป แลวเราจะไปทุกขมันเรื่อง
อะไร มันจะบอกเราดวยปญญา แปลวา รอบรูในกองการสังขาร
เมื่อปรุงแตงเกิดขึ้น เราไมติดที่ปรุงแตง
สังขารมันเกิดขึ้น มันเปนธรรมชาติของมัน ตองปรุง
แตง หามไมไดมันจึงปวด รวดราวทั่วสกนธกาย เหมือนโยม
เปนไข แยกเวทนาออก ไขมันรอน ปวดศีรษะเปนกําลัง จิตก็มี
อุปาทานยึดในปวดนั้น แยกออกมาเปนสัดสวน
รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณเมื่อใด โยมจะไมมจี ิตเปน
ไข ใจไมเปนไข แตเปนไขเฉพาะสังขารที่มันปรุงแตงอยูเสมอ
แตจิตก็แยกออกมา เรียกวา นามธรรม
สภาวธรรมเกิดขึ้นนั้น เรียกวาตัวปญญา สามารถจะรอบรู
ในกองการสังขารไดชัดเจน

แยกรูป แยกนาม
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รูของจริง ตองรูสภาพความเปนจริงของสังขารที่เกิดขึ้น
ตามสภาวะ โดยสี โดยสัณฐาน โดยอาการของมันอยางนี้แลว
ถึงจะเรียกวารูจ ริง รูว ามันปวดอยางไร รูจริงขึ้นมาดวยตนเอง
ตามศัพทนี้เรียกวา “ปจจัตตัง” รูไดเฉพาะตน ของตนเอง
เทานั้น คนอื่นเขาไมรู คนอื่นเขาไมเขาใจ
แตปญญาในหลักกรรมฐานนี้ ตองจับจุดปญญาได แยก
เวทนาได เอาเวทนาไปฝากไวกอน เอาจิตใจเราไปทํางานอื่น
เสียกอน สบายใจ เพราะเวทนาไมมาเกี่ยวพันกับสังขาร ไหน
เลยละ จิตจะไปพัวพันใหปวดตอไป
เพราะฉะนั้น ตองอาศัยสมาธิภาวนา รูวาสังขารไม
เที่ยงหนอ เราไมพะเนาพะนอสังขารมันก็ปรุง เกิดสัมผัสเกิด
บัญญัติวา ปวดจัง เลยไมทราบเจ็บหนักเจ็บเบาประการใด
ทานเรียกวามายา เกิดขึ้นคือความปลอม ของปลอม
เรียกวามายสาไถย แตของจริงไมใชมายา เปนของจริงแจงโดย
ปจจัตตัง รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ
การปวดหนักก็กลายเปนเบา เพราะจิตไมไปเกาะ ถาจิตไป
เกาะมาก มันก็ปวดมาก จิตเกาะนอย มันก็ปวดนอย ถาจิตไม
เกาะเกีย่ วมัน ไหนเลยละจะไปปวดได อันนี้บั้นปลายแลว
แยกรูป แยกนาม
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แตวิธีฝก วิธปี ฏิบัตติ องเอาสมาธิเขาขันธเวทนา เอาจิตจับ
จุดใหเปนสมาธิ ปญญาก็เกิดในขันธ เวทนาคือรูจริง รูทุกสิ่ง
แปรปรวน รูโดยสี โดยสัณฐาน โดยอาการของมัน ในเวทนานั้น
ก็เกิดขึน้ ตั้งอยู แลวก็ดับไป
เวทนาก็หายวับไปกับตา กลับซูซา เวทนากับจิตทีอ่ ยูคูกัน
มันจะหายจากกันไป โดยแยกออกไปเปนสัดสวน จึงรูว าควร
ไมควร เหมาะสมประการใด
ไมใชปวดแลวก็เลิก แลวก็พลิกไปพลิกมา อยางนี้จะไมพบ
ของจริง แตโยมใหม ๆ คอยเปนคอยไปนะ ทํา ๕ นาที ๑๐ นาที
คอย ๆ เรียนรูเล็ก ๆ นอย ๆ คอยเก็บเล็กผสมนอยไป จึงตองมี
เวทนาทุกคน
อาตมาก็เปน ไมใชไมเปน บัดนี้ปวดไหม ปวด! ปวดมาก
หรือนอย โยมรูไ หม โดยก็ไมรู ใครเปนผูรู ใครเปนเจาของก็รูวา
มันปวด แตเจาของไมสนใจกับมัน แยกมันอยูเสีย จิตก็ไมเกาะ
เทานี้เอง กลายเปนเวทนาในเวทนา แกไขปญหาจากเวทนา
ปวดเมือ่ ย
ยกตัวอยาง โยมเปนโรคปวดขา โยมก็เกาะเกี่ยวกันดวย
กําหนด ปวดขาหนอ ปวดขาหนอ พอสมาธิเกิดขึ้นจากภาวนา
เรียกวา เกาะจับจุด
แยกรูป แยกนาม
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สมาธิแปลวาอะไร สมาธิแปลวา จับจุดเดียว แตงกาย
แตงตัวอยูในชุดเดียว เรียกวาสมาธิ โยมกําลังทํางานไมของ
เกี่ยวกับใคร ถือวาทํางานดวยสมาธิ จิตไมวอกแวก จิตไมสงไป
ที่อื่นแตประการใด เรียกวา เวทนาสมาธิ เกิดสมาธิ มันก็เกิด
แจงจิตใจ เกิดสมาธิมนั ก็เกิดแจงจิตใจ จิตสงบลงทีส่ มาธิ ใน
ภาวนาของภาวนา ขันธ ๕ ในรูปเวทนานี้ วูบหายไป เวทนาตัว
หนักก็เบาลงไป
ใจก็ใสสะอาดในภายใน โยมจะเห็นชัด นี่แหละตัวอนิจจัง
ไมแนนอน ปวดเดีย๋ วก็ปวดอีก ไมใชวาดิฉันนั่งสมาธิไดดีแลว
เจาขาไดญาณสูง นั่งทีไรไมเคยปวดเมื่อยเลย ไมจริง! ทุกสิง
มากหรือนอย ตองเปนทุกคนตองประสบขันธ ๕ ทุกคน
รูปก็อยูต ามรูป เวทนาขันธปนกันในรูป แตแยกออกมา
เรียกวา ขันธหนึ่ง เวทนาขันธ สัญญาขันธ วิญญาณขันธ
สังขารขันธ รวมเรียกเปนหนึ่งวา นามกับรูป
เวทนาก็คงเปนเวทนา นามรูปวด สัญญาความจํา จําได
หมายรู เรามีความจําในขันธสัญญา มีสมาธิภาวนาแลว จําแมน
ไมลืม จําดูดดืม่ ในปญญา จําอะไรหรือ จํารูป จํานาม จําขันธ ๕
ได
แยกรูป แยกนาม
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นามธรรมเปนสมาธิในสัญญา ในสมาธิภาวนา มันจะจํา
ไมลืม ไปจําเอาตอนจิตเปนทุกขตายขณะนั้น โยมไปนรก ถาไป
จําตอนมีสุขไปเจือปนตอนนั้น โยมตายไปสวรรค สุคติปาฏิ
กังขา จุดนี้เปนสําคัญ มีความหมายในเวทนานี้
สัญญาจําเวทนาไดไหม ออจําได ถาเราเคยปวด เคยทํา
โอยจําได ปวดขาอีกแลวตามเดิม มันก็จําตัวสัญญาบอกใหจํา
แตเราขาดสติสมั ปชัญญะ
นี่อะไรโยม “สัญญา” ความจําไดหมายรู ไดมาจากไหน
สัญญาขันธ ขันธตัวนี้มั่นคง มีสมาธิดวยองคภาวนา ประกอบ
ไปดวยสติ สัมปชัญญะ แยกรูปแยกนามได ไมปนกัน
คนที่อารมณดี จิตมั่นคง คนที่มอี ารมณเยือกเย็นเปน
บัณฑิต จิตมั่นคง สัญญาก็ไมขาด สัญญาเกิดความจํา สัญญา
ฝกอยูในเทป คือจิตสํานึก สมัญญา เรียกวา จิตตานุปสสนา
สติปฏฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอสามนี้ สําหรับบันทึกจิต
จิตเปนธรรมชาติ คิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเวลานาน
เหมือนเทปบันทึกเสียงไวนาน มาเปดเมื่อใด โผลออกมาเมือ่ นั้น

แยกรูป แยกนาม
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สัญญาความจําไดหมายรู มันเปนกิจอันหนึ่ง เปนสัญญาลึกซึ้ง
นี่จิตตานุปสสนาสติปฏ ฐาน
จิตฟุงซานเปนธรรมชาติของจิต ตองผันแปร แตอารมณที่
จําได มันเกี่ยวเนื่องจากสัญญาขันธ เปนขันธที่จําไดแมนยํา
ตองประกอบไปดวยสติ ประกอบไปดวยสัมปชัญญะ สติมา
สัมปชาโน โผลออกมาในสังขาร ในสัญญาขันธ
สติสัมปชัญญะ ไดมาจากไหน ไดมาจากการกําหนด
กําหนด ไดมาจากไหน ไดจากการเจริญสติปฏฐาน ๔
เดินยืนนั่งนอนไดมาจากไหน ไดมาจากอินทรีย หนาที่
การงานรับผิดชอบ ตาเห็นรูปกําหนด หูไดยินเสียงกําหนด
จมูกไดกลิ่นตั้งสติไวดว ยการกําหนด เพื่อสัญญาความจํา เปน
สมาธิภาวนาเกีย่ วโยง
ความจํามี ๒ อยาง จําฝายดี จําฝายชัว่ จําเอาตัวไมรอด
จําดวยราคะ จําดวยโทสะ จําดวยโมหะ จําไดแมน ทําไมถึงจํา
ดวยโทสะ เพราะเมื่อวานซืนตอยกันมา เมื่อปกลายตีกันหัวแตก
จําไดไหม ได อะไรเปนตัวจํา ตัวสัญญาจํา

แยกรูป แยกนาม
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นี่แหละจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน อารมณจิต มีสัญญาจํา
๒ ประการ จําดี จําชัว่ จําชัว่ ไวในสมองเปนโรคประสาท จําดี
ไวในสมองปญญาดี จิตใจผองใสในทางดี
จําทางชั่วไว จิตใจเปนอกุศลตลอดไป มันลืมไปแลว
เห็นคนนี้มานั่ง พอเห็นปบพลุงขึ้นทันที ความจําเกาสัญญา
ขึ้นมา ออเมื่อ ๓ ป คนนี้ทะเลาะกับเรา มันจําที่ไมดีนะ เพราะ
เหตุใด เพราะแยกรูปนามไมออก แยกความชั่ว แยกความดีไม
ออกจากกัน ไปผสมกัน เจอชัว่ ก็จําได เจอดีก็จําได
เหมือนคนมาทําบุญละบาปไมได เหมือนมาบวชกันละชั่ว
ไมได เอาดีไดอยางไร มันจําแตชั่ว ดีไมคอยจํานี่เรียกวาสัญญา
อันหนึ่ง
ถามาเจริญวิปส สนากรรมฐานแลว แยกรูปแยกนามได
แยกชั่วกับดีออกจากกันได แยกเอาชั่วทิ้ง เอาดีเขาไว แยกเอา
กุศลเขาไว เอาอกุศลออก แยกโลภะ แยกโทสะ แยกโมหะ
แยกตรงไหน ตาเห็นรูป ชอบไหม ชอบเปนโลภะ ไมชอบ
เปนโทสะ จําไดแมน ตากับรูปเปนคนละอันกัน รูปกับตา อะไร
เปนรูป อะไรเปนนาม พอแยกออกจากกันแลว มันก็ออกไป
ความโลภ ความโกรธ ความหลง มันก็สลดปบดับลงไป
แยกรูป แยกนาม
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มาสรางบุญกุศล ทําไมเอาบาปติดมาเลา มาสรางความ
ดี ทําไมเอาชั่วติดมาเลา มาเปนมนุษย ทําไมเอาลิงติดกันมา
เลา เสียใจสําหรับผูปฏิบัติกรรมฐานนะ ไมนาเลย
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย รูปนามขันธ ๕ เปน
อารมณ เสียงหนอ เขาดาเราจําได เอามาไวในใจ ไมกําหนด
เสียงหนอ จําเอาเสียงดามาไวในใจ เลยก็กลุมอกกลุมใจ
นี่แหละกฎแหงกรรมนะ หนีไปไหนจะเห็นคนดา คนวา มีที่
ไหน แยกรูปแยกนามเสียเถิดจะไดประเสริฐเปนพระ ใจ
ประเสริฐแลว จะไดไมจําที่ชวั่ ที่อยูในตัวเราบันทึกเทปไวเสีย
เต็มเปา เต็มกระเปาเลย
แยกรูปไมออก แยกนามไมออก จิตก็เปนอกุศลกรรม
ตอบไดดังที่ไดชี้แจงแสดงมา ณ บัดนี้
ขออนุโมทนาสวนกุศลไวแกผปู ฏิบตั ิธรรมทุกทาน ขอโปรด
จง แยกรูปแยกนาม แยกความชัว่ แยกความดีออกจากกัน
อยาไปปนกันอยางนี้ มันทําใหสับสนอลหมาน ทั้งดีทั้งชั่วปนกัน
เลยก็ทะลึ่งตึงตังดังทีก่ ลาวมา
ไมกําหนดเสียงหนอ ไมกําหนดรูปหนอ เห็นหนอไม
กําหนด กลิ่นเหม็นก็ไมกําหนดเอาไวในใจ เลยคนนั้นก็เปนบาป
ติดตัวไป ไมตอ งไปหาวัดอื่นตอไปแลว ไปวัดของเรา วัดกาย วัด
แยกรูป แยกนาม
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วาจา วัดใจ วัดนอกวัดใน ในสติปฏฐาน ๔ ดังที่ไดชี้แจงแสดงมา
พอสมควรแกเวลา ดวยประการฉะนี้
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