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อารัมภกถา
เจริญสุขญาติโยมพุทธบริษัท ญาติโยมไดมาพรอมใจกันสวดมนตไหวพระ
เจริญกุศลภาวนาตามลําดับ แลวจงอโหสิกรรมแกทานสาธุชน และหมูก รรมทั้งหลาย
ใหมารับเวรรับกรรม รับภัยที่เราขออโหสิกรรม จะไดหมดเวรหมดกรรมหมดภัยหมด
โทษ และเราก็จะโฉลกดีเปนเบื้องตน
การสวดมนตเปนนิจนี้ มุงใหจิตแนบสนิทติดในคุณของพระพุทธเจา พระ
ธรรม และพระสงฆ จิตใจจะสงบเยือกเย็นเปนบัณฑิต มีความคิดสูง ทิฏฐิมานะ
ทั้งหลายก็จะคลายหายไปได เราจะไดรับอานิสงสเปนผลของตนเองอยางนี้จากสวด
มนตเปนนิจ
การอธิษฐานจิตเปนประจํานั้น มุงหมายเพื่อแกกรรมของผูมีกรรม จากการ
กระทําครั้งอดีตที่เรารําลึกได และจะแกกรรมในปจจุบันเพื่อสูอนาคต กอนที่จะมีเวรมี
กรรม กอนอื่นใด เราทราบเราเขาใจแลว โปรดอโหสิกรรมแกสัตวทั้งหลาย เราจะไม
กอเวรกอกรรมกอภัยพิบตั ิ ไมมีเสนียดจัญไรติดตัวไปเรียกวา เปลา ปราศจากทุกข
ถึงบรมสุข คือนิพพานได
เราจะรูไดวากรรมติดตามมา และเราจะแกกรรมอยางไร ในเมื่อกรรมตามมา
ทันถึงตัวเรา เราจะรูตวั ไดอยางไร เราจะแกอยางไร เพราะมันเปนเรื่องทีแ่ ลว ๆ มา นี่
ขอหนึ่ง
ขอสอง แกแลวเราจะรับกรรมหรือไม และเราจะสรางเวรกรรมใหมประการใด
และจะแกกรรมอยางไรในอนาคต เผื่อเปนผูโชคดี เปนผูมีกรรมดีในอนาคต
ชีวิตตอไปในเบื้องหนา เราไมสามารถจะทราบได จะทราบไดดวยวิธีเดียวคือ
การเจริญสติปฏฐาน ๔ การปฏิบัติใหมีสติสัมปชัญญะ โยคีผูบําเพ็ญเพียรจะรูได
จะทราบดวยญาณวิถีของตนเปนปจจัตตัง
คําวา ญาณวิถีขอตน นัน้ หมายความวา ความรูใ หเกิดผล ไดอานิสงส เปนผูมี
ปญญา ปรีชาสามารถ เฉลียวฉลาดในการปฏิบัติธรรม แกกรรมได และกรรมนั้นจะไม
สงผลในอนาคตขางหนาไดแนนอน
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ผูที่จะแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง แกกรรมได ผูนั้นตองเจริญสติปฏฐาน
๔ ปฏิบัติดา นกายของตน กายนอกกายในภายในจิต กายทิพย ทิพยอํานาจของใจ
ไดมาเปนกายทิพย ทิพยนี่หมายความวาภายนอกภายใน รูภายในใจ
กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายานุปสสนาขอที่หนึ่ง หมายความวา ผูปฏิบัตินั้น
รูกายในกาย คือรูสักแตวากายไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา ไมมีเขา ไมมีเรา มี
กายอยูในตัวตน จิตจะไดรูวาการที่กายเคลื่อนยายไหวติงประการใด มันอยูทใี่ จ
ทั้งหมด
จิตก็กําหนดยืน เดิน นั่ง นอน จะเหลียวซายแลขวา คูเหยียด เหยียดขา จะมี
สติสัมปชัญญะควบคุมดูแลกาย เมื่อจิตผองใสใจสะอาดบริสุทธิ์จึงเรียกวา กายใน
กาย ภายในจิตผองใส ภายนอกจิตผองใส
ภายนอก กายจะเคลื่อนยาย มันก็เคลื่อนอยางชา ๆ มี ๓ ระยะ เคลื่อนไปทาง
ไหนก็มีจังหวะจะยืนเดินนั่งนอนอันใด ก็มีจังหวะมีระเบียบมีวินัย มีสงั ขารปรุงแตง
เกิดกาย เรียกวา กายทิพย เพราะเรามีจิตเปนกุศล สมาธิก็ดี สติก็ดี ควบคุมจิตไวดี
แลว จะรูกายในกาย
รูกายในกายนี้ จะรูไดดว ยตัวกําหนด เชน ยืนหนอ ๕ ครัง้ เปนตน จะรูกาย
ภายนอก สภาวธรรมอยูภายใน จิตใจก็ดีเยือกเย็น สติก็ควบคุมไวไดอยางดี เราก็เปน
ผูมีปญญา จิตก็ใสใจก็สะอาดหมดจด เรียกวาบริสุทธิ์
ในเมื่อจิตเขาขั้นบริสุทธิ์แลว เราจะรูว าใจของเราเปนประการใด มันอยูภายใน
จิต เรียกวากายในกาย จะรูแจงแกใจของเรา
เชน ขวายางหนอ ซายยางหนอ กายนอกดูความเคลื่อนยายของสกนธกาย
เรียกวา สภาวรูป รูปเคลื่อนยายและโยกคลอนได เคลื่อนไปที่ไหน มันก็ดับทีน่ ั่น
จิตใจก็เขาไปรูในภายใน รูปกับนามก็แยกออกไป นี่แหละกายภายนอก และกาย
ภายใน จิตใจก็รูเรียกวา นามธรรม
คําวา นามธรรม ในที่นี้คือจิตที่ลึกซึ้ง รูวากายเคลื่อนไหว มีมารยาท มีวินัยดี
กายก็เคลื่อนยายโดยสภาวะ สนุทรวาจาก็กลาวไพเราะ เหมาะเจาะดวยเหตุและผล
ขอเท็จจริงทัง้ หมดลวนเกิดขึ้นจากจิต เพราะจิตเปนหัวหนา มันจะสั่งใหกาย
เคลื่อนยายไปหยิบอะไรก็ได
ในเมื่อกายในถึงที่แลว แยกรูปแยกนามออกไดแลว ก็เรียกวา นามธรรม
นามธรรมตัวนี้แปลวา ตัวรู ตัวเขาใจ ตัวมีเหตุมีผล เพราะจิตของผูป ฏิบัติ
แกกรรมดวยการกําหนด

๒

ประกอบดวยสติปฏฐาน ๔ มีสติดี ควบคุมจิตไวได จึงจะรูแจงแหงจิต เรียกวา กายใน
กาย กายภายใน
คนที่มีสติดี มีสัมปชัญญะ รูตวั รูทวั่ รูนอกรูใน และรูวาผิดหรือวาถูก รูเขาใจ รู
แจงแหงจิต รูเหตุผลตนปลายทุกประการแลว อยางนี้เรียกวากายในกายมันจะเกิด
ทิพยอํานาจเกิดกายทิพย
กายทิพย หมายความวา สภาพสกนธกาย คือ สภาวรูป รูปเคลื่อนยายเกิดขึ้น
แลวแปรปรวน แลวดับไป แลวก็เขามาถึงจิตใจเราวาออนามธรรม จิตนีม้ ันก็เปน
นามธรรม มีคุณสมบัตอิ ยูขอหนึ่ง คือ รูกายในกาย รูภายในจิต
จะเคลื่อนยายไปทางไหนก็รู จะคูเหยียดประการใด มันจะมี ๓ ระยะ แต ๓
ระยะนั้นมันจะบอกชัด ไปในกายของตนวา จะเคลื่อนอยางนี้ จะหยิบแกวน้ํา ก็มี
ระเบียบ ไมมีเสียงดัง เพราะคนนัน้ รูนามธรรม มีสติควบคุมจิต และก็เคลื่อนยายไป
อยางละเอียดออน จะวางชอน จาน หมอ ไห ก็เปนระเบียบเรียบรอย อยางนี้เรียกวา
กายในกาย
รูกายเคลื่อนยาย จะหยิบอะไรก็หยิบหนอ เคลือ่ นมาชา ๆ แลววางหนอ อยาง
นี้เรียกวารูภายใน
ความรูในภายในตัวนี้เรียกวา รับรู เพราะมีสติดีมีสัมปชัญญะดีแลว ความ
รูตัวนั่นแหละ เปนการรูในภายใน รูเขาใจ รูความถูกตอง รูกาลเทศะ รูอยางนีจ้ ึง
เปนการถูกตอง เรียกวากายทิพย
กายทิพยนี้หมายความวามีรูปสภาวจิต มีจิตสภาวะ มีสติควบคุมเคลื่อนยาย
ไดในสภาวรูปเรียกวา กายนอก รูภายในบริสุทธิ์วาจะเคลือ่ นยายรูปไปอยางไร จะ
หยิบอะไรจะมีระเบียบ มีวินัย จะตองตั้งไวที่ไหน ถูกตองประการใด อยางนี้เรียกวา
กายภายใน
จะกลาวเปนขอที่สามวา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกวา กายา
นุปสสนาสติปฏฐาน กายรูเขาใจภายใน คือ จิต
จิตรูแลว เขาใจถูกตองแลว เรียกวา นามธรรม เปนกิจกรรมของจิต จิตก็ผอง
ใสสะอาดหมดจด จะทําอะไร ไมเปราะเปอน จะกลาวอะไรออกมาก็เปนธรรม เปน
กิจกรรมที่ถกู ตอง
นี่แหละก็เขาในหลักที่วา กายในกาย ไมใชสัตว บุคคล ไมใชตัวตน เรา เขา
เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน คําวาไมใชสตั ว บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกวา
อะไร เรียกวา กายภายใน
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รูภายในวาออ อะไรเปนสัตว อะไรเปนบุคคล มือคลําไมไดเลย แยกรูปออกไป
แยกนามออกมา แลวก็รูวากายในกายภายในเปนกายทิพย กายทิพยนี้มองไมเห็นตัว
อยางนี้เรียกวา นามธรรม แสดงกิจกรรมออกมาทางรูป
หนาตานาดูพิสมัย จิตใจก็เบิกบาน หนาก็ไมเศรา ใจก็ไมหมอง เรียกวากาย
ภายใน มีสติดี มีสัมปชัญญะ รูต ัวดวยเหตุผล รูตัวและเขาใจในกาย รูเขาใจในจิต รู
ความผิดความถูก รูชอบ มันรูอ ยูอยางนี้
ในเมื่อมีความรูความเขาใจดีเชนนี้แลว ไหนเลาจะเปนตัวตน ใครจะดาเราจะรู
วาดาตรงไหน อะไรเปนกาย อะไรเปนจิต มันแยกรูปแยกนามออกไป กายสวนหนึ่ง
จิตสวนหนึ่ง สลายไปแลวมีธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลม สิ่งที่เปนของเหลวก็กลายเปนธาตุน้ํา
สิ่งที่แข็งกลายเปนธาตุดิน สิ่งอบอุน ในรางกายก็กลายเปนธาตุไฟ และความเย็นใจก็
เกิดขึ้น ไหวติงอยูเสมอลมก็พัดเขามาเยือกเย็นอยูในเสนโลมา เปนธาตุลม ก็เปน
เพียงธาตุทั้งสี่ ประกอบกรรมทําดีในรางกาย สังขารปรุงแตงมันก็อยูอยางนี้เปนตน
ไหนละมีตัวตน
ถาเราไปยึดถือวาเปนเราเปนเขา ก็ตองทะเลาะกัน เขาดาเรา ๆ อยูที่ไหน หา
ตัวเราใหพบนี่แหละ ทานจึงบอกวา คนที่รูซงึ้ ในกายภายในแลว จะไมมีตวั ตน สัตว
บุคคลทั้งหลายแตประการใด
เขาดาเราจะโกรธประการใดเลา เลยความโกรธก็ไมมีเพราะเหตุนี้ ความ
เกลียดก็ไมมีเหตุนี้ ความรักโดยกามตัณหาราคะก็ไมมีในสวนนี้ มีแตเมตตาอยูใน
ตัวตน
นี่คืออรรถาธิบายสําหรับกายานุปสสนาสติปฏ ฐานขอที่ ๑ เรียกวา กายใน
กายหนอ เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็เคลื่อนยายดับไป ไมมีอะไรเปนตัว เปนตน มีแตกุศล
อยูในจิตใจทํานองนี้เปนตน
อันนี้เปนกายภายในจิต เรียกวา จิตแสดงเคลื่อนยาย แลวเราก็แยกออกมาได
กายเคลื่อนยายทั้งหมดเรียกวารูป สติดีคุมจิตไวในภายใน จิตรูวาเคลือ่ นยายไป มือ
เทา เหยียดแขง เหยียดขา คูเหยียด เคลื่อนยายไปดวยความถูกตองทุกประการแลว
ความเปนระเบียบที่เกิดขึ้น ความหมองใจที่มีกห็ ายไป และเราก็รูวานี่แหละคือนาม
มีธรรมะคือ สติสัมปชัญญะควบคุมจิต เรียกวา นามธรรม ถาเราแยกรูปแยก
นามในดานกายานุปสสนาไดแลว เราจะรูเองวาไมมีตัวไมมตี น ไมมีเขาไมมีเรา และ
จะไปโกรธเขาทําไมเลา ไปโกรธตัวตน เกลียดหนังมังสัง เกลียดเหงื่อ ขี้ไคล เกลียดขี้
หูขี้ตา ใชไมได
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คนประเภทนี้ยังติดอยูในรูป ติดอยูใ นกามคุณ ติดอยูในสิ่งที่ไรสาระ เลยแยก
นามรูปไมออก บอกไมได ใชไมเปน เห็นแตตัวตาย จะคลายทิฏฐิไมได เห็นความเกิด
ดับในจิตไมได เลยก็ไมรูจริง เปนอยางนี้
นักปฏิบัติธรรมโปรดทําความเขาใจ ตองกําหนดตั้งสติทุกอิริยาบถ ทานจะซึ้ง
ในรสพระธรรม ทานจะดื่มรสพระธรรมดวยทางกายและทางใจ
หมายความวา ตัวปฏิบตั ิที่เรารูชัดเจน รูความเขาใจเรื่องตัวตน สักวามีแขน มี
ขา มีสภาวรูป เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป จะเคลื่อนยายอยูอยางนี้ มันเกิดดับอยูวันยังค่ํา
เวลาหนึ่งไมทราบวาดับไปกี่พันครั้งในจิต เราจะรูขอคิดเปนกายทิพย ทําให
กายหลอหลอมน้ําใจ เราจะเคลื่อนยายไปทางไหน สามารถจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย
ของจิตใหกายลอดชองเล็กไปไดเมื่อตื่นเตนหนึ่ง
ลอดไปไดเพราะสมาธิจิตเปนปติ เกิดขึ้นเปนขอที่สอง จิตหวั่นไหวตะลึง
พรึงเพริดขาดสติ ก็มุดเขาไปในชองเล็กได เปนขอที่สาม เปนการตื่นเตน ตื่นตัว
มิใชตื่นใจ ใชอํานาจแคปติเทานั้น ก็สามารถจะทําได
แตการที่จะรูซ ึ้งถึงดานกายนี้ รูยาก ผูปฏิบัติตอ งกําหนดปรารภธรรม วาจะ
เดินจงกรมก็เดินขวายางหนอ ซายยางหนอ อะไรยาง เทายาง เทาอยูที่ไหน เอาสติไว
ที่เทา
ก็กลายเปนสภาวรูป กายแสดงเปนภายนอก แตจิตมีสติที่เยื้องเทาไปวา ขวา
(ระลึกกอน) ยาง.....หนอ ที่เราจะรูได มีสติควบคุมจิตอยางนี้
รูเดินจงกรมไดจังหวะดี สติดีอยูในจิตคลองแคลวดี ตัวนี้เปนตัวรูว ายางยาว
หรือสั้น ลงตรงไหนประการใด มีสติควบคุมไดชดั เจนนี้เรียกวา นามธรรม เปนจิตอยู
ภายใน รูเคลื่อนยายของกายภายนอก
กายภายนอกกลาวชัด เพราะภายในบอกจิตสติได สติระลึกได รูตัวอยางนี้แลว
ก็ก็เคลื่อนยายไปตามตัวกําหนด
ตัวกําหนดนี้เปนตัวปฏิบตั ิเปนตัวฝกใหสติควบคุมจิต ใหจิตนี้เดินไปดวยดีและ
ถูกตอง และเดินจงกรมก็คลองแคลววองไว จะไมเซ จะไมหนัก เพราะมันไมมีตวั ตน
ไมมีบุคคลเราเขา
ถาเราแยกไมได มันก็โกรธกัน คนโนนไมดี คนนี้ไมดี เปนตน ถาเรารูซึ้งกาย
ภายในแลว เราจะเห็นใจตอกัน วาคนเราทั้งหลายเอย ธาตุสี่ประชุมกันรวม
อรรถาธิบายเรียกวา ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ อายตนะ ๖ ปรารภอยางนี้ แลวเราก็เกิด
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คุณความดี ดื่มรสพระธรรม เพราะมีจิตใจเปนกุศล สติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี ปญญาก็
เกิด จึงรูวา ออเรานี้ไมมตี ัวตน
ชื่อของเรานี้เปนตัว สมมติบัญญัติ สมมตินามแทนชื่อนีใ้ หเขาเรียกถูกตอง
เราจะไดเขาใจวาเขาเรียกเรา เทานี้เอง
เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อ จึงไมมีความหมายอะไร จะชื่อดําหรือขาว ชือ่ จนหรือ
รวยประการใด ก็เพียงใหคนอื่นรู จะไดเรียกชื่อถูกอยางนี้เปนสมมตินามแทนชื่อ
แตความดีไมใชอยูที่ชอื่ ชือ่ เสียงโดงดัง ไมใชชื่อที่ตั้ง มันอยูที่ นามธรรม
นามธรรมเปนมิ่งขวัญของชีวิตประจําตนของบุคคลผูมีกายทิพย
ทิพยอํานาจเกิดจากจิต จิตแสดงเหตุผล ถาเรามีจิตผองใส ใจสะอาด รู
รูปธรรมนามธรรมได แลวก็แยกออกไป อะไรเปนรูป ขวายางหนอ ขวาเปนรูป ซาย
เปนรูป เรียกวากาย
อะไรรู มันยางไป จิตรู และ รูพรอมดวยสติสัมปชัญญะ ควบคุมไปพรอม
สติมา สัมปชาโน สวางแลว เขาใจแลว นี่เปนรูปเคลื่อน เปนรูปธรรม
และนามธรรมนั้นไดแกอะไร มีจิตรูว าขวายาง ซายยาง ยาวสั้นประการใด
แลวสติไปควบคุม สติกด็ ีขึ้น จิตใจก็เบิกบาน คลองแคลวในสมาธิภาวนาแลว เรียกวา
นามธรรม เราก็แยกไดชัดเจน
เราทําไดเราก็แยกไดเอง ไมใชครูอาจารยไปสอนใหแยก เรามาแยกออกได
เรียกวา กายทิพย กายในกาย กายนอกคือรูป กายในภายในคือจิต ไดแกนามธรรม
แยกรูปแยกรางสังขารออกไป มันปรุงแตงทําใหเกิดจิต ปรุงแตงขึ้นมาทําให
เกิดกิเลส เกิดราคะบาง เกิดโทสะบาง เกิดโมหะบาง แลวเราก็ขาดสติ ไมมี
สติสัมปชัญญะ จิตหลั่งไหลไปสูที่ต่ํา เรียกวา ถูกใจไมเปนการถูกตอง เปนการ
ผิดพลาดนาเสียดาย
ถาแยกไดแลว เราจะรูต วั เองวา ออปจจัตตัง รูต วั รูตนวา ในตัวเราทั้งหมดไมมี
อะไรดีเลย มีรูปกับนาม ขันธ ๕ เปนอารมณเทานั้น ไมมอี ื่นใด มีแตอารมณของเรา
คือจิต จิตที่แสดงทาทีเหี้ยมโหดดุรายหลายประการ มันกินอาหารกิเลสใหเปนเหตุ
ทําลายตัวเราตลอดรายการ
เพราะจิตนี้กบั รูปนามนี้มนั แยกงาย ถาเราปฏิบัติจะรูเอง เราคูเหยียด เหยียด
แขน คูเขามาดูชา ๆ เราจะรูวามี ๓ ระยะ ไดจังหวะจะโคน มีระเบียบ
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รูปก็แยกออกไป นามก็ไปสวนหนึ่ง เรียกวา รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณใน
ดานกาย ดายกายานุปสสนาสติปฏฐาน จิตใจก็เบิกบาน เราจะไมมตี ัวตน จะไมถอื ตน
ถือเรา ถือเขาแตประการใด
มีอะไรหรือ ตอบออกมาทันทีวามีรูปกับนาม จะไมมคี วามโกรธ จะไมมีโทษ
ใคร มีโทษของตนก็ยอมรับกรรมไป แลวตนก็แกไขกรรมของตนเอง จากการกระทํา
นั้นเปนตนเหตุ สมเด็จพระบรมโลกเชษฐไดชแี้ จงแสดงมาใหปฏิบัติทางสายเอก อยาง
นี้
คําวา ตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่น มันโกรธ ลงโทษเขา ตัวเองไมโกรธา กลับไป
โกรธาคนอืน่ นี่เพราะแยกกันไมได รูปกับนามแยกไมออก มันจึงโกรธกัน มันไมมี
อะไรตอเนื่องกันเลย
นี่มันหลงกันเหลือเกินคนเราทุกวันนี้ มันแยกรูปแยกนามไมออก มันยังถือ
ตัวตนอยู ถือเราถือเขาอยู อะไรเปนเขา อะไรเปนเรา ก็ไมรู เลยก็ยึดมั่นถือมั่นอยางนี้
มา คนเราจึงโกรธกันงาย ทะเลาะเบาะแวงกันงายดาย ดังไดชี้แจงแสดงมาอยางนี้
เปนตน นี่อยูตรงนี้ เรียกวากายในกาย
เวทนานุปส สนา
เวทนานุปส สนาขอที่ ๒ นั้น จะแยกเวทนาอยางไรหรือ เวทนาที่เปนหลัก
ปฏิบัติ มี ๓ ประการ เรียกวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา
ในเมื่อเราเจริญทางดานกาย เดินจงกรมนั่งกําหนดพองหนอ ยุบหนอ กาย
พอง กายยุบ รูปพอง รูปยุบ สติดีมีปญญา เราจะรูวาพองเทาไร ยุบเทาไร จิตใจเปน
ประการใด ยาวสั้นประการใด จิตเปนผูสรางจิตเปนผูรู แตปญญาจะเกิดหรือไม เปน
เรื่องของคนทํา
ในเมื่อมีสติดี พองหนอ ยุบหนอชัดเจน และคลองแคลวดี มันก็เกิดรูปธรรม
นามธรรม เกิดจิต พองหนอ ยุบหนอ พองก็เปนรูป ยุบก็เปนรูป จิตกําหนดรูเปนนาม
และก็สติมั่นคงอารมณดี อานาปานสติไดพองหนอยุบหนออยางนี้
จิตเขาขั้นดี อารมณก็ดีขึ้น จิตใจก็คลองแคลวเรียกวา นามธรรม แยกออกไป
รูนอกรูในดวยทางดานกายทั้งหมด
และเวทนาแทรกซอนมาอีก เดี๋ยวก็สุขกายสุขใจ เดี๋ยวก็ทุกขกายทุกขใจ
เดี๋ยวก็จิตลอยไปโนนลอยไปนี่ ขาดสติสัมปชัญญะ สุขก็เปนเวทนา เจือปนดวยความ
ทุกขไมแนนอน เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
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นอกเหนือจากนั้น ทุกขเวทนา ทุกขนอก ทุกขใน ทุกขจร โทมนัสสัง ทุกขใจ
เรียกวาความทุกข ความเกิดเปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความ
พลัดพรากจากกันก็เปนทุกข เปนกรรมของเรา จากการกระทําของสัตวโลก จากการ
กระทําของตน ความทุกขอยางนี้ไมมีความสุข หาความสุขแนนอนไมไดในโลกมนุษย
นี้
เราก็จับได สุขหนอ ดีใจหนอ เสียใจหนอ เปนตน ตั้งสติไว กําหนด
ตลอดไป เราจะรูแกใจเองวา อะไรเปนสุข อะไรเปนทุกข กุสลาธัมมา อกุสลาธัม
มา ธรรมเปนกุศล ธรรมเปนอกุศล จะรูไดในเวทนา รูมากทีเดียว อออกุศลกรรม จิต
ไมดีแลวก็เสียใจ
ทุกขเอย ทุกขใน ทุกขนอก ทุกขจร ทุกขใจโทมนัสสัง เราทุกขใครไมทราบ
เรามาเพิ่มทุกขอยูในใจ ความโกรธความเคียดแคนก็เกิดขึ้นแกตนเอง นี่แหละคือ
เวทนา มันเกิดทุกข หาความสุขไมไดแลว
เกิดความสุข ดีใจหัวรอราชั่วโมงนี้ จะไปรองไหในชั่วโมงหนา ตองเสียอก
เสียใจ ไมมีอะไรมั่นคง เพราะแยกไมออก ไมรูเลย ความทุกขจรมา
เพราะคนเราเดี๋ยวนี้ ทุกขประจําก็มากแลว กลับไปเอาทุกขจรมาอีก ทุกข
ไมใชเรื่องของตนก็เอามาเปนทุกข เพราะยังไปถือตน ถือเรา ถือเขา ก็ไปเอาทุกขจร
มา
ในเมื่อทุกขจรขึ้นมาแลว ทุกขประจํามันก็หนักขึ้น ความเสียใจก็เพิ่มขึ้น ตลอด
ทุกขโทมนัสสัง ความเสียใจก็ดี ความทุกขทรมานหัวใจก็ดี ก็เกิดขึ้นแกตัวเรา และตัว
เราก็เกิดระทมขมขื่น บันทึกไวในจิตใจ มีแตความทุกข หาความสุขไมไดเลย
คนหางธรรมะ ชอบเอาทุกขจรนอกประเด็นมาเผาจิตใจตน ทุกขของเรา
ก็เต็มเปา ไมชอบจะแกไข เราตองแกไขทุกขประจํากอนใหมันหายไป แลวทุกข
จรมันก็แกงาย
ทุกขประจํายังแกไมไดมันเปนทุกขหนัก ทุกขจรเปนเรื่องเล็ก ๆ มาประสบ
ทุกขหนัก เลยก็หนักอกหนักใจตลอดรายการ
ไดยินพระทานมาติกาบังสุกุล ปญจขันธา รูปกขันโธ เวทนากขันโธ เห็นได
ชัดเจน แตเราไมเอารูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ แตไปเอาทุกขมาอีก ไมอยูในอารมณ
ของขันธ ๕ ไมอยูในอารมณของรูปนาม และเราก็เอาทุกขประจํามาใชเปนทุกขจร
เอาทุกขจรมาประสมทุกขประจํา เลยทุกขก็หนักกันตอไป บรรเทาทุกขไมได บําบัด
ทุกขถึงบรมสุขคงไมได
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จะบําบัดทุกขไดอยางไร เปนการเพิ่มทุกขเสียแลว เพิ่มทุกขใหมาก ทุกขกาย
ทุกขใจ ปวดเมื่อยทั่วสกนธกายก็เปนทุกขแลว หิวกระหายก็เปนทุกข มันเปนเรื่อง
ทุกขไปหมด ทํานองนี้ เพราะเราแกไขไมได เวทนาก็แยกไมไดแลว
ไมจําตองกลาววา กายแยกไดแลว เวทนาก็ตองแยกไดเหมือนกัน อะไรเปนรู
ปอระไรเปนนาม เวทนาอาศัยรูปเกิด ถาไมมีรูปเวทนาเกิดไมได มันปรุงแตง
ตลอดเวลา
มันยังปวดขา ปวดกระดูก ปวดนอก ปวดใน นีแ่ หละมันปรุงแตงและมันก็เกิด
ทุกขเวทนา เกิดกับตัวเรา เรียกวาทุกขนอกทุกขใน ทุกขทั่วสกนธกาย ทุกขในใจ
ทุกขกายปวดเมื่อย มันก็ใจไมสบาย ใจไมดีแลว แตเราแยกรูปแยกนามได
แยกเวทนาได กําหนดเวทนานั้น วา ปวดหนอ ๆ ปวดหนัก หนักแลวจะเห็นตัว
ทุกข
เห็นทุกขแลว ทุกขมันจะดับ ดับไปแลวเปนอะไร เปนความสุข
ปราศจากทุกข แยกตัวทุกขออก ตัวสุขออก จิตก็วาง จิตก็ไมไปยึดทุกข จิตก็
ไมยึดความสุข จิตก็ลอยลํา เปนการปราศจากมลทินเครื่องเศราหมอง จิตใจก็
ผองใส จิตใจก็บริสุทธิ์
รางกายสังขารไมสมฤดี ปวดเมือ่ ทัว่ สกนธกาย เราตองเอาจิตไปปกทีต่ ัวปวด
ปกเปนการฝก ครูเวทนามาสอน ตองฝก วาเปนทุกขทรมานเหลือเกิน ทุกขนอก
ทุกขใน
ทุกขนอกไมสําคัญเทาทุกขใน คือทุกขในใจ กายหนอกายมันทุกขเกิดปวด
เมื่อย เพราะมันมีรปู ปรุงแตง สังขารอาศัยรูปเกิด มันเกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ยึดไปยึดมา
ยึดทุกข หนักเขาก็สนุกกัน ทุกขก็หายไป ปวดเมื่อยหายไป จิตใจก็ผองใส จิตก็ไมไป
ยึดมั่นมีอุปาทานแตประการใด
จิตก็ไมไปปวดรวดราว ปวดก็แยกไปเปนสวนหนึ่งของเวทนา นามธรรมก็ไป
อีกสวนหนึ่ง จิตจะไมไปเกาะเกี่ยวกับความทุกข จิตจะเบิกบาน นี่แยกเวทนาออกเปน
สัดสวน ความปวดเมื่อยก็หายไปเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกวา พระไตร
ลักษณ นั่นแหละคือ วิปสสนา เราจะไดรูวาอะไรเปน ตัวตน ไมมีแลว ไมมีมันก็ไม
ปวด เพราะไมไปยึดตัวตน เทานี้เองทํากันไมได พอปวดหนอยเลิกแลว ไมไดกําหนด
คนเราจะรูกฎแหงกรรมไดจะตองรูตวั ทุกขดี มันเกิดแตกสลายจึงจะเกิดทุกข
ทุกขหายไปแลว กรรมเกาตั้งแตอดีตชาติมา มันจะบงชัดวาเราทํากรรมอะไรไว
ตรงนี้เปนตัวสําคัญ
แกกรรมดวยการกําหนด
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ขอฝากผูปฏิบัติไววา ตองอดทน ตองฝนใจ ถึงจะพบตัวธรรมะ พบรูป
นามขันธ ๕ เปนอารมณ ถาเราไมฝนใจปลอยตามอารมณก็มีอุปาทาน มันก็ไปยึด
เหนี่ยวอยูในจุดนั้นตลอดไป และเราก็ไมทราบความจริง ก็มีแตกิเลสเพิ่มพูนบริบรู ณ
ยิ่งขึ้น ไหนเลยจะพนทุกขได
มานั่งกรรมฐานควรจะพนทุกข กลับมาเพิ่มทุกข หาความสุข ความสุขก็ไมเขา
ความทุกขกไ็ มแน เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หาความแนนอนไมได ดวยวิธีนี้
ประการหนึ่ง
เพราะฉะนั้น สุขเอย สุขกาย สุขใจ ตองกําหนดตั้งสติควบคุมดูแลจิต เราจะได
ไมถือตัวถือตน ไมมีทิฏฐิมานะแตประการใด เราจะไมโกรธใครเลย ถึงจะมีความโกรธ
อยูบาง ก็หายไดไว หมั่นสั่งสมบุญกุศล อยางนี้จะไดผล
ผูปฏิบัติธรรมบางคน รูปนามก็แยกไมได เวทนาก็แยกไมได เอาแตทุกขจรเขา
มาประสม เลยแสหาทุกขบานเหนือ บานใตเอาเขามาประสม จิตใจก็ไมเขาสูกระแส
แหงความบริสุทธิ์ได
แครูปนามยังแยกไมได เวทนาก็คงแยกไมได เพราะมันยากกวารูปนาม
เวทนาก็คือรูปนาม ปวดเปนทุกขเรียกวาอะไร มีทั้งรูปนามตัวปวด เพราะจิตไปปวด
ดวย ปวดนั้นคือสังขารรูป เรียกวารูป แตจติ ไปเกาะเรียกวานาม มีทั้งรูปทั้งนามนะ
เวทนาตัวนี้
ถาจิตไปถึงขั้นของวิปสสนาญาณ ขันธ ๕ รูปนามเกิด พระไตรลักษณเกิด รูป
ก็แยกไปคือเวทนาที่ประสมดวยรูป สังขารปรุงแตง จิตก็แยกออกไปไมปวด ไมรวด
ราวทั่วสกนธกาย แลวก็สามารถจะรูร สพระธรรมตรงนั้น
และรสพระธรรมที่ดื่มเขาไปจากเวทนา
จะทนตอการพิสูจนจากทุกข
ยากลําบากนี้ เราจะรูกฎแหงกรรมไดทันที อยูตรงนี้นะ
จิตตานุปสสนา
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่สาม ทําไมเรียกวาจิตตานุปสสนา เพราะจิต
นี้ไมมีตวั ตน เปนธรรมชาติอันหนึ่ง ตองคิดอานอารมณอยูต ลอดเวลา คิดนอกคิดใน
ตั้งแตครั้งไหนมาก็บันทึกไว แลวก็แสดงออกไดเรียกวาจิต
อารมณแบบนี้ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป มันก็เกิด-ดับเรื่อย แตเกิดดับเราไมรู
ไมเขาใจ วาเกิดดับ สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นก็แปรปรวนดับไป มันก็เปนอยางนี้แหละ
หนอ
แกกรรมดวยการกําหนด
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จิตที่คิดออกไปนอกประเด็นก็มีมากหลาย จิตตองกําหนดรูหนอ คิดหนอ
เปนตน นีจ่ ากอารมณจติ เพราะจิตนี้เปนธรรมชาติ ตองคิดอานอารมณ รับรูอ ารมณ
ไวไดเหมือนเทปบันทึกเสียง เรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏ ฐาน
รูวา จิตในติ เวทนาในเวทนา เวทนาตัวในคือนามธรรม รูแยกออกรูปนามขันธ
๕ เปนอารมณเวทนาก็แยกออกไป จิตก็แยกออกมาเปนนามธรรม จิตก็ไมไปสนใจใน
การปวด และเราจะปวดทําไมเลา ไมมีตวั ตนจะปวด อยางนีเ้ รียกวา เวทนาในเวทนา
จิตใจ หมายความวา จิตธรรมดาเราคิดอานอารมณก็ไมรูถูกผิดก็ไมเขาใจ จิต
ในจิต สักแตวาจิต ไมมสี ัตว บุคคล ตัวตน เราเขาก็อันเดียวกัน ในเมื่อจิตทราบดีแลว
ก็แยกออกไป ๆๆ แยกความโลภ โกรธ หลง อายตนะ ธาตุอินทรีย สัมผัสเกิดจิตที่
จิตตานุปสสนา
อินทรียเกิดจิตที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นักปฏิบัติอยาปลอยเลย ตองกําหนด
ตาเห็นรูป กําหนดเห็นหนอ จิตตานุปสสนา เสียงหนอ เกิดจิต ที่จติ ตานุปสสนา
จมูกไดกลิ่น ชิวหารับรส กายสัมผัสรอนหนาวออนแข็งที่กน จิตรูเกิดขึ้น จิตเกิดทาง
ไหน เกิดทางกาย รอนหนาวก็รู ออนแข็งที่กนก็รู นี่คือจิตที่กาย จิตภายนอก
เพียงรู
จิตภายในจิต หมายความวา มีสติสัมปชัญญะตัวกําหนดภายในจิต จิตมีสติดี
จิตมีสัมปชัญญะดี เรียกวาภายในจิต ไมมตี ัวตน และเราก็มีสติควบคุมจิตตอไป จิตก็
ไมไปยึดมั่นถือมั่นในจิตภายนอก เรียกจิตนอกจิตใจก็เพราะอยางนี้เอง
คนที่สติสัมปชัญญะดี เรียกวา จิตในจิต รูขอคิดรูปญญา รูค วามสามารถของ
ตน รูค วามเปนอยูของชีวิต ขอขยายใหฟง ตองกําหนดรูหนอ คิดหนอ จิตออกไปที่
ไหนก็ไมทราบ ออกไปเดินนอกวัด ออกไปบานแฟน เที่ยวทั่วประเทศ เที่ยวทั่วโลก
คือจิต แตเรารูภายใน จิตก็เขามาอยูขางใน คือนัง่ ทางใน คือปญญา จิตมันก็มีปญญา
มีความสามารถ ประกอบกิจ ใชจิตทัง้ นั้น นี่คอื จิตตานุปสสนาเชิงปฏิบัตกิ าร
ตองกําหนดรู ตองกําหนดคิด เพราะจิตมันตองคิด จิตมันตองรู จิตมันตอง
เขาใจ ถาแสงสวางเกิดเปนทางธรรมแลว เรียกวานามธรรม จิตก็เกิดแสงสวาง คือ
ปญญา รูภายในจิตของเรา รูอารมณของเราวามีความโลภเขามา มีความโกรธเขามา
มีความหลงเขามา จิตเกิดทางอายตนะ ดังที่กลาวนี้ ก็ตอ งกําหนด
ผูปฏิบัติธรรมตองกําหนดทุกอิริยาบถ คนทีป่ ฏิบัติธรรม นานไปก็มีทิฏฐิสูง
สะสมแตกิเลส ไมไดสะสมรูปธรรม นามธรรม ใหเห็นแจงประจักษชัดเจน ก็ไรผลไม
เกิดประโยชน
แกกรรมดวยการกําหนด
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ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐานขอที่สี่นั้น ธรรมเปนกุศล อกุศล เราจะรูแจง
ตนเอง เพราะแยกรูปแยกนามได เราจะแยกออกไป นี่กุศลกรรม นี่อกุศลกรรม
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ มันจะเกิดแจงแกใจในตอนนั้น สักแตวาธรรม
ไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกวา ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
หมายความวา ธรรมคือการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ ธรรมะเปน
คุณคาสภาพชีวติ ธรรมะคือความทุกข ธรรมะไมใชความสุข เรารูแจงความ
ทุกขไดเด็ดขาดแลว สามารถจะกําจัดทุกขไปได โดยอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค เกิดขึ้นแกตัวตนของเรา จิตใจก็แยกประเภทออกไป เปนกุศลกรรมบาง
อกุศลกรรมบาง
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต นี่เกิดจากการกระทําเปนอกุศลกรรม
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ก็กลายเปนกิจกรรม เรียกวา กุศลกรรม ดวย
กาย ดวยวาจา ดวยใจ และเราก็ทายออกมาไดวา ธรรมอันนี้เปนกุศล ธรรมอันนี้เปน
อกุศล แจงแกใจตนเปน ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ รูไดเฉพาะตัวเรา คนอื่นหาไดรู
ไม
เราไปทําชั่วที่ไหนไว เราเทานั้นเปนผูรู เราเทานั้นเปนผูรูวาอะไรเปนกุศล
อะไรเปนอกุศล ทุกขยากลําบากแกใจของตนเปนประการใด เรียกวา กุสลาธัมมา อกุ
สลาธัมมา ธรรมเปนกุศล ธรรมเปนอกุศล รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยูตรง
นี้ เรียกวาวิปสสนาภูมิ ภูมิของนักวิปสสนา ตองรูตองเขาใจในเชิงปฏิบัตกิ าร
ไมใชรูตามทีเ่ อาหนังสือมาอาน ตามที่ฟงพระสวดพระอภิธรรม ๗ พระคัมภีร
ไดแก จิต เจตสิก รูป นิพพาน แตผูปฏิบัติธรรมตองเจริญวิปสสนากรรมฐานใหรูวา
อะไรเปนจิต อะไรเปนเจตสิก อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม อะไรเปนนิพพาน
นิพพานํ ปรมํ สุญญํ นิพพานตองสูญจากกิเลส เปนเหตุทําลายจิต นิพพาน
นั้นตองหมดกิเลสตัณหา จึงจะเกิดบรมสุข เรียกวา นิพพานํ ปรมํ สุขํ สุขอื่นใดไมมี
เทาสุขพระนิพพาน เพราะหมดกิเลสตัณหาดวยประการทั้งปวง เรียกวาจิต เจตสิก
รูป นิพพาน ดังที่กลาวแลว อยูที่ของงาย ๆ ลับลี้ลับไรเทานั้น
กรรมครั้งอดีตนี้จะรูไดจากเวทนา กรรมครั้งอดีตชาติ อดีตที่ผานเมื่อปที่แลว
สิบปกอนโนนจะรูไดจากเวทนา
แกกรรมดวยการกําหนด
กรรมปจจุบันที่เราจะอโหสิกรรม แกแกกรรมดวยตัวกําหนด เชนเสียง
หนอเขาดาเรา กําหนดใหหายจะไมมีเวรกันตอไป นี่แกปจจุบันนะ
แกกรรมดวยการกําหนด
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กรรมครั้งอดีตแกไมไดตองใชกรรม เหมือนอยางอาตมาคอหัก เราก็รูกรรม
ของเราครั้งอดีต รูจากเวทนาที่เจริญสติปฏฐานในดานเวทนานุปสสนา เกิดขึ้นกําหนด
ไปใหแตกแลวก็แยกออกไปเปนสัดสวน แลวทุกขนั้นก็หายสุขเขามาแทนที่ จิตใจก็
ผองใส จึงรูก ฎแหงกรรมครั้งอดีตได วาเราเคยไปฆาสัตว เคยไปฆานก อยางนีร้ ูได
โดยปจจัตตัง
กรรมปจจุบันจะสรางใหเกิดอนาคต หมายความวากรรมนี้จะมาในปจจุบัน
เชนคนเดินมาไมถูกกัน เห็นแลวคลื่นไส ไมพอใจ มันก็บนั ทึกกรรมไปเพือ่ อนาคต ทํา
ใหเราปรารภจิตเศราหมองในวันหนาแนนอน
แกไดไหม ได แกกรรม ปจจุบันก็กําหนด เห็นหนอ เห็นหนอ คนนี้ไมถูก
กัน ไมพอใจกัน ไมมองหนากัน เกลียดขี้หนากัน แกเสีย เพื่อไมใหเกิดในอนาคต ก็
แกวา เห็นหนอ รูปนามแยกไป อะไรเปนรูป คนที่เดินมาเปนรูป เห็นหนอ อะไรเห็น
ทางตาเห็นอะไรรู นามรู
ทางตาเปนรูปหรือเปนนาม ตาเห็นรูป รูปนั้นเปนรูป แตจิตที่รับรูนั่นวารูป
เดินมานั้นคือใคร เปนตัวนามแกปจจุบันไมใหเกิดในอนาคต เราก็กาํ หนด เห็น
หนอ ๆ
ไมพอใจคนไมถูกกันมา ไมพอใจเกิดโกรธตองรีบกําหนดความโกรธเปนการ
แกกรรม เพื่อไมใหมันลุกลามไปในอนาคต กําหนดโกรธหนอ โกรธหนอ ตั้งสติไวที่
ลิ้นป โกรธหนอ โกรธหนอ รูปนามเปนอารมณ แยกรูปคนนั้นออกไปเปนสวนหนึ่ง
นามที่จิตไปผูกโกรธ ก็แยกออกไปเสีย ไหนไปโกรธตัวตนทีไ่ หน ใครเปนตัวตน
ออนาย ก. เปนตัวตัน เอามือคลําซิ มีแตรูป มีแตกายกับจิต มีรูปกับนาม
เทานั้น จิตก็แปรปรวน เปลี่ยนแปลงเปนกุศล เปนมหากุศลจิต และจิตก็เกิดเปนกุศล
มูลเหตุของจิต จิตก็ผอ งใส ความโกรธก็ตกไป หายวับไปกับตา ไมมอี ะไรที่จะมาแฝง
อยูในใจตอไป และเราจะไมโกรธไปในวันพรุงนี้ เราจะไมโกรธไปในวันพรุงนี้ เราจะไม
โกรธไปในวันมะรืนนี้ เราจะไมโกรธถึงปหนา
นี่คือวิธีแกกรรมปจจุบันเพื่อไมใหเกิดในอนาคต ตัดตนไฟเสียในเบื้องตน ตัด
ไฟที่จะลามเขาไปในสันดานของจิต และพิษภัยก็จะไมเกิดขึ้นในอนาคต
แปลวา ปรารภคนเดินมาไมถูกกัน เลยก็นาสงสารไปโกรธเขา เขาก็โกรธเรา
โกรธตัวเขา คลื่นไสตัวเขา ก็คลื่นไสตัวเรา ก็โกรธตัวเรานั่นเอง เปนการเพิ่มกรรม
เราตัดเวรตัดกรรม อโหสิกันเสียวา โกรธหนอ ฉันจะไมโกรธเธออีกแลว
ปญญาบอก สติบอก สัมปชัญญะบอก แลวก็เกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับวูบไปที่ตา รูปนาม
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ขันธ ๕ เปนอารมณ รูปคนเดินมาก็ไมมีตัวตน ที่จะไปเกลียดเขาได ความรัก ความ
โกรธ ความโลภ ความหลงประการใด มันก็หายวับไปกับตา มีแตรูปนามที่เดินมา
ตาเราก็เปนรูปประกอบดวย ลูกตา มันเปนอันเดียวกันไดหรือ มันรูปนอก
รูปใน รูปจิต รูปใจ รูปนามธรรม แลวปญญาก็แยกออกไปอยางนี้ เราก็ไมผูกโกรธ
เขาอีกตอไป นี่เปนการแกกรรมปจจุบัน ไมใหลามไปในอนาคต
แตกรรมครั้งอดีตนี่แกไมไดตองใช ตองประเมินถึงจะตองใช แตก็ใช
นอยลงไป รูตวั วาเรามีกรรมที่ทําเขาไวเราก็อโหสิ พออโหสิกรรมแลวกรรมทีจ่ ะใช
๑๐๐ บาท ก็ใชเพียง ๕๐ บาท ถาอโหสิเพิ่มขึ้น กุศลสูงขึ้น เราอาจยืม ๑๐๐ บาท แตใช
เพียง ๑๐ บาทก็ไดนอยลงไป
ขอสําคัญไมตองมีดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยนี้คือ การสะสมกรรม ทําใหมีดอกดวงมากขึ้น หนี้เกายังใชไมหมด ยัง
ไปขอยืมหนี้ใหม สรางเวรสรางกรรมกนทําไม อยางไปสรางตอเลย
ทานสาธุชนทั้งหลายเอย จงอโหสิกรรมกันเถิด แลวกรรมจะไมกอ บังเกิดใน
อนาคต เราเลิกโกรธกันเถอะ เลิกมีทิฏฐิตอกันเถอะ เอาไวอาศัยกันตอไปในโอกาส
หนาเถิด จิตใจจะไดประเสริฐดวยกรรมจากการกระทําของตน นี่แกกรรมปจจุบนั เพื่อ
ไมใหลามไปในอนาคต
เสียงหนอ มาดาฉันหรือคะ ใชแลว ออ เสียง กับ ฉัน ตางกัน หูฉัน กับ ปาก
เธอ ไกลกัน เธอก็ดาตัวเธอก็แลวกัน ดาไมถูกฉัน ไมถูกตัวตน ตัวตนมีที่ไหนคลําก็
ไมไดแลว เกิดขึ้นตั้งอยู วูบดับไปที่หู ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ เลยเสียงนั้นก็ตก
ไป เสียงกับหูคนละอัน ไกลกันลิบ จิตใจเราไมมารับเลยอโหสิกรรม ดาอยางไรก็ไม
โกรธ ดาอยางไรก็ไมเจ็บ นี่แกกรรมปจจุบันเพื่อไมใหลุกลามไปในอนาคต
เหมือนไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ กําลังลุกอยู ณ บัดนี้ เราก็ดับวูบลงไป ไฟก็
ไมลามตอไปในอนาคต ถาเราไมดับไฟ...ไฟก็จะลุกลามตอไป
เราจะไมกอเวรกอกรรมกันอีกแลว เราจะมีสติยดึ มั่น สติมา สัมปชาโน ยึด
มันในสติปฏ ฐาน ๔ ปฏิบัติหนาที่ดวยกรรมจากการกระทําของตน
กรรมครั้งอดีตนั้นตองแกดวยการเจริญทุกขเวทนา มีเวทนาตองสู ทน
ทุกขนอกทุกขในโทมนัสสัง โสมนัสสังทุกขโทษในเวทนามากมายถึง ๔ ประการ
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ทุกขนอก ทุกขใน ทุกขในใจอีก เอาทุกขนอกประเด็นมาสะสมเขาอีก เลยก็
เกิดทุกขกันใหญ หาความสิ้นสุดของทุกขไมได บําบัดทุกขไมได ไมสามารถจะถึง
บรมสุขคือพระนิพพานได
เราทราบดีแลว อนิจจาไมนาไปโกรธเขาเลย ไปจองเวรเขาทําไม ไปผูก
พยาบาทเขาทําไม เมตตาก็ปรากฏชัดแกตัวผูทํา เมตตาปรารถนาดีทุกคน
ความปรารถนาดีเปนมงคลชีวิต มีในบานใดบานนั้นเปนบานมงคล เปนบาน
เศรษฐี นึกถึงเงินก็ไหลนอง นึกถึงทองก็ไหลมา เปนบายอยูเย็นเปนสุข
อาตมาภาพไดบรรยายมาในเรื่องกรรมฐาน รูกฎแหงกรรมและแกกรรมดวย
การกําหนดของตน กรรมครั้งอดีตตองแกดวยการเจริญทุกขเวทนา แลวเวทนาจะ
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เราจะรูวาเราทํากรรมอะไรไว
แกกรรมปจจุบันก็กําหนดทางอายตนะ ธาตุอินทรีย หนาที่การงาน ใหมันดับ
ไป อยามาติดใจ และของอยูแตประการใด ไฟราคะ โทสะ โมหะ ก็จบไมลุกลามไปถึง
อนาคต
จิตใจก็โนมเขามา ถึงแกนแทพระพุทธศาสนา โนมมาถึงธรรมสัมมาปฏิบัติ มี
เมตตา มีความปรารถนาดี ไมรบราฆาฟนกัน
แมแตจะเสริมสรางความดีตอกัน คือ สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย ศักดิ์ศรี ก็
เกิดขึ้นแกตน ดับวูบไปเกิดขึ้นที่ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ
กรรมเกาก็แกดวยการใชหนี้เขาไป เพราะวาจะใหหมดไมได แตกรรมใหมเรา
จะไมสราง เราจะแกกรรมปจจุบันดวยอายตนะ ธาตุอินทรีย ใหมันดับวูบไปเลย อยา
ใหมันลุกโพลงดวยราคะ โทสะ โมหะอยูประจําจิตเลย
ใหจิตแยกออกไป คือรูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ รูปธรรม นามธรรม คือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จิตใจก็เบิกบานเปนปญญาแสงสวางคือมรรคมรรคา
ก็สองทางใหเราเดินทางไปโดยสวัสดี เพราะเรามีปญญาดี เดินทางก็ไมหลงทาง
เดินทางถึงนิพพานโดยทั่วหนากัน
อนึ่ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒ จาก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ ผานมาเปนเวลา ๑๐
กวาปแลว อาตมาถวายสังฆทาน ใหเจากรรมนายเวร ที่เราเกิดเคราะหหามยามราย
อยางแรงกลา คอหักไป ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เราก็จะทําบุญกุศลเพื่ออโหสิกรรมตอเจา
กรรมนายเวร อยางจองเวรกันเลย พอกรรมเอย เพราะเรารูเทาไมถึงการณ ไปฆา
สัตวตัดชีวิตมา
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ขอสรรพสัตวทั้งหลายที่โดนฆาจากเรา จงอโหสิกรรมใหเราเถิด ขอถวาย
สังฆทานอุทิศใหเจากรรมนายเวร ทานทั้งหลายจงอโหสิกรรม และกรรมจะไมตอ เนื่อง
ไป อโหสิ เหมือนรถหมดน้ํามัน ไมวิ่งไปหากรรมชั่วอีกแลว
เราก็เหมือนรถหมดน้ํามัน หมดเชื้อไขในกฎแหงกรรม จะไดสิ้นกรรมกันเสียที่
อาตมาภาพขออนุโมทนาสวนกุศล ทานที่เจริญวิปสสนาทุกทาน ทั้งฝาย
บรรพชิตและคฤหัสถ ทีช่ ี้แจงแสดงเหตุผลขอเท็จจริง ในเชิงปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ไดรับผลอยางนั้นจริง แกกรรมเกาโดยรับใช แกกรรมใหมโดยใชกรรมปจจุบันไมสราง
ใหตอเนื่องตอไป ตัวเวรตัดกรรมดวยการกําหนดจิต เสียใหไดทุกทิศา อายตนะ ธาตุ
อินทรียที่มาเปนประจํา ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ ไดผลอยางแนนอน
ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
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