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อารัมภกถา
เจริญสุขญาติโยมพุทธบริษัท ญาติโยมไดมาพรอมใจกัน
สวดมนตไหวพระเจริญกุศลภาวนาตามลําดับ
แลวจง
อโหสิกรรมแกทานสาธุชน และหมูกรรมทั้งหลายใหมารับเวรรับ
กรรม รับภัยทีเ่ ราขออโหสิกรรม จะไดหมดเวรหมดกรรมหมด
ภัยหมดโทษ และเราก็จะโฉลกดีเปนเบื้องตน
การสวดมนตเปนนิจนี้ มุงใหจิตแนบสนิทติดในคุณของ
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ จิตใจจะสงบเยือกเย็นเปน
บัณฑิต มีความคิดสูง ทิฏฐิมานะทัง้ หลายก็จะคลายหายไปได
เราจะไดรับอานิสงสเปนผลของตนเองอยางนี้จากสวดมนตเปน
นิจ
การอธิษฐานจิตเปนประจํานั้น มุง หมายเพื่อแกกรรม
ของผูมกี รรม จากการกระทําครั้งอดีตที่เรารําลึกได และจะแก
กรรมในปจจุบนั เพื่อสูอนาคต กอนที่จะมีเวรมีกรรม กอนอื่นใด
แกกรรมดวยการกําหนด
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เราทราบ เราเขาใจแลว โปรดอโหสิกรรมแกสัตวทงั้ หลาย เรา
จะไมกอ เวรกอกรรมกอภัยพิบัติ
ไมมีเสนียดจัญไรติดตัวไป
เรียกวา เปลา ปราศจากทุกข ถึงบรมสุข คือนิพพานได
เราจะรูไ ดวากรรมติดตามมา และเราจะแกกรรมอยางไร ใน
เมื่อกรรมตามมาทันถึงตัวเรา เราจะรูตัวไดอยางไร เราจะแก
อยางไร เพราะมันเปนเรื่องที่แลว ๆ มา นี่ขอหนึ่ง
ขอสอง แกแลวเราจะรับกรรมหรือไม และเราจะสรางเวร
กรรมใหมประการใด และจะแกกรรมอยางไรในอนาคต เผื่อเปน
ผูโชคดี เปนผูม กี รรมดีในอนาคต
ชีวิตตอไปในเบื้องหนา เราไมสามารถจะทราบได จะทราบ
ไดดวยวิธีเดียวคือ การเจริญสติปฏฐาน ๔ การปฏิบัตใิ หมี
สติสัมปชัญญะ โยคีผูบําเพ็ญเพียรจะรูได จะทราบดวยญาณ
วิถีของตนเปนปจจัตตัง
คําวา ญาณวิถขี อตน นั้นหมายความวา ความรูใหเกิดผล
ไดอานิสงส เปนผูมปี ญญา ปรีชาสามารถ เฉลียวฉลาดในการ
ปฏิบตั ิธรรม แกกรรมได และกรรมนั้นจะไมสงผลในอนาคต
ขางหนาไดแนนอน
ผูที่จะแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง แกกรรมได ผูนั้น
ตองเจริญสติปฏ ฐาน ๔ ปฏิบตั ิดานกายของตน กายนอกกายใน
แกกรรมดวยการกําหนด
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ภายในจิต กายทิพย ทิพยอํานาจของใจ ไดมาเปนกายทิพย
ทิพยนหี่ มายความวาภายนอกภายใน รูภายในใจ

กายานุปสสนาสติปฏฐาน
กายานุปสสนาขอที่หนึ่ง หมายความวา ผูป ฏิบตั นิ ั้นรูกาย
ในกาย คือรูสักแตวากายไมมีสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา ไมมี
เขา ไมมีเรา มีกายอยูในตัวตน จิตจะไดรูวา การที่กาย
เคลื่อนยายไหวติงประการใด มันอยูท ี่ใจทั้งหมด
จิตก็กําหนดยืน เดิน นั่ง นอน จะเหลียวซายแลขวา คู
เหยียด เหยียดขา จะมีสติสมั ปชัญญะควบคุมดูแลกาย เมื่อจิต
ผองใสใจสะอาดบริสุทธิ์จึงเรียกวา กายในกาย ภายในจิตผอง
ใส ภายนอกจิตผองใส
ภายนอก กายจะเคลือ่ นยาย มันก็เคลื่อนอยางชา ๆ มี ๓
ระยะ เคลื่อนไปทางไหนก็มีจงั หวะจะยืนเดินนั่งนอนอันใด ก็มี
จังหวะมีระเบียบมีวินัย มีสังขารปรุงแตง เกิดกาย เรียกวา กาย
ทิพย เพราะเรามีจิตเปนกุศล สมาธิก็ดี สติก็ดี ควบคุมจิตไวดี
แลว จะรูกายในกาย
แกกรรมดวยการกําหนด
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รูกายในกายนี้ จะรูไดดว ยตัวกําหนด เชน ยืนหนอ ๕ ครั้ง
เปนตน จะรูกายภายนอก สภาวธรรมอยูภายใน จิตใจก็ดีเยือก
เย็น สติก็ควบคุมไวไดอยางดี เราก็เปนผูม ปี ญญา จิตก็ใสใจก็
สะอาดหมดจด เรียกวาบริสุทธิ์
ในเมื่อจิตเขาขัน้ บริสุทธิ์แลว
เราจะรูว าใจของเราเปน
ประการใด มันอยูภายในจิต เรียกวากายในกาย จะรูแจงแกใจ
ของเรา
เชน ขวายางหนอ ซายยางหนอ กายนอกดูความ
เคลื่อนยายของสกนธกาย เรียกวา สภาวรูป รูปเคลื่อนยาย
และโยกคลอนได เคลือ่ นไปที่ไหน มันก็ดับที่นั่น จิตใจก็เขาไปรู
ในภายใน รูปกับนามก็แยกออกไป นีแ่ หละกายภายนอก และ
กายภายใน จิตใจก็รูเรียกวา นามธรรม
คําวา นามธรรม ในที่นี้คือจิตที่ลึกซึง้ รูวากายเคลื่อนไหว
มีมารยาท มีวนิ ัยดี กายก็เคลื่อนยายโดยสภาวะ สนุทรวาจาก็
กลาวไพเราะ เหมาะเจาะดวยเหตุและผลขอเท็จจริงทั้งหมดลวน
เกิดขึ้นจากจิต เพราะจิตเปนหัวหนา มันจะสั่งใหกาย
เคลือ่ นยายไปหยิบอะไรก็ได

แกกรรมดวยการกําหนด
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ในเมื่อกายในถึงที่แลว แยกรูปแยกนามออกไดแลว ก็
เรียกวา นามธรรม นามธรรมตัวนี้แปลวา ตัวรู ตัวเขาใจ ตัวมี
เหตุมีผล เพราะจิตของผูปฏิบตั ิประกอบดวยสติปฏฐาน ๔ มีสติ
ดี ควบคุมจิตไวได จึงจะรูแจงแหงจิต เรียกวา กายในกาย กาย
ภายใน
คนที่มีสติดี มีสัมปชัญญะ รูตัว รูทั่ว รูนอกรูใน และรูวาผิด
หรือวาถูก รูเขาใจ รูแ จงแหงจิต รูเหตุผลตนปลายทุกประการ
แลว อยางนี้เรียกวากายในกายมันจะเกิดทิพยอํานาจเกิดกาย
ทิพย
กายทิพย หมายความวา สภาพสกนธกาย คือ สภาวรูป
รูปเคลือ่ นยายเกิดขึ้น แลวแปรปรวน แลวดับไป แลวก็เขามาถึง
จิตใจเราวาออนามธรรม จิตนี้มันก็เปนนามธรรม มีคุณสมบัติอยู
ขอหนึ่ง คือ รูกายในกาย รูภายในจิต
จะเคลื่อนยายไปทางไหนก็รู จะคูเ หยียดประการใด มันจะมี
๓ ระยะ แต ๓ ระยะนั้นมันจะบอกชัด ไปในกายของตนวา จะ
เคลื่อนอยางนี้ จะหยิบแกวน้ํา ก็มีระเบียบ ไมมีเสียงดัง เพราะ
คนนั้นรูนามธรรม มีสติควบคุมจิต และก็เคลื่อนยายไปอยาง
ละเอียดออน จะวางชอน จาน หมอ ไห ก็เปนระเบียบเรียบรอย
อยางนี้เรียกวา กายในกาย
แกกรรมดวยการกําหนด
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รูกายเคลื่อนยาย จะหยิบอะไรก็หยิบหนอ เคลื่อนมาชา ๆ
แลววางหนอ อยางนี้เรียกวารูภ ายใน
ความรูในภายในตัวนี้เรียกวา
รับรู
เพราะมีสติดีมี
สัมปชัญญะดีแลว ความรูตัวนั่นแหละ เปนการรูในภายใน รู
เขาใจ รูความถูกตอง รูกาลเทศะ รูอยางนี้จึงเปนการถูกตอง
เรียกวากายทิพย
กายทิพยนี้หมายความวามีรูปสภาวจิต มีจติ สภาวะ มีสติ
ควบคุมเคลื่อนยายไดในสภาวรูปเรียกวา กายนอก รูภายใน
บริสุทธิ์วาจะเคลื่อนยายรูปไปอยางไร จะหยิบอะไรจะมีระเบียบ
มีวินัย จะตองตั้งไวที่ไหน ถูกตองประการใด อยางนี้เรียกวา
กายภายใน
จะกลาวเปนขอที่สามวา ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา
เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายรูเขาใจภายใน คือ จิต
จิตรูแลว เขาใจถูกตองแลว เรียกวา นามธรรม เปน
กิจกรรมของจิต จิตก็ผองใสสะอาดหมดจด จะทําอะไร ไมเปรอะ
เปอน จะกลาวอะไรออกมาก็เปนธรรม เปนกิจกรรมที่ถูกตอง
นี่แหละก็เขาในหลักที่วา กายในกาย ไมใชสัตว บุคคล
ไมใชตวั ตน เรา เขา เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏ ฐาน คําวา
แกกรรมดวยการกําหนด
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ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกวาอะไร เรียกวา กาย
ภายใน
รูภายในวาออ อะไรเปนสัตว อะไรเปนบุคคล มือคลําไมได
เลย แยกรูปออกไป แยกนามออกมา แลวก็รูวากายในกาย
ภายในเปนกายทิพย กายทิพยนี้มองไมเห็นตัว อยางนี้เรียกวา
นามธรรม แสดงกิจกรรมออกมาทางรูป
หนาตานาดูพิสมัย จิตใจก็เบิกบาน หนาก็ไมเศรา ใจก็ไม
หมอง เรียกวากายภายใน มีสติดี มีสมั ปชัญญะ รูตวั ดวยเหตุผล
รูตัวและเขาใจในกาย รูเขาใจในจิต รูค วามผิดความถูก รูชอบ
มันรูอยูอยางนี้
ในเมื่อมีความรูความเขาใจดีเชนนี้แลว
ไหนเลาจะเปน
ตัวตน ใครจะดาเราจะรูวาดาตรงไหน อะไรเปนกาย อะไรเปน
จิต มันแยกรูปแยกนามออกไป กายสวนหนึ่ง จิตสวนหนึ่ง
สลายไปแลวมีธาตุ ดิน น้าํ ไฟ ลม สิ่งที่เปนของเหลวก็
กลายเปนธาตุน้ํา สิ่งที่แข็งกลายเปนธาตุดิน สิ่งอบอุนใน
รางกายก็กลายเปนธาตุไฟ และความเย็นใจก็เกิดขึน้ ไหวติงอยู
เสมอลมก็พัดเขามาเยือกเย็นอยูในเสนโลมา เปนธาตุลม ก็เปน
เพียงธาตุทั้งสี่ ประกอบกรรมทําดีในรางกาย สังขารปรุงแตงมัน
ก็อยูอยางนี้เปนตน ไหนละมีตัวตน
แกกรรมดวยการกําหนด
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ถาเราไปยึดถือวาเปนเราเปนเขา ก็ตอ งทะเลาะกัน เขาดา
เรา ๆ อยูที่ไหน หาตัวเราใหพบนี่แหละ ทานจึงบอกวา คนที่รู
ซึ้งในกายภายในแลว จะไมมีตัวตน สัตว บุคคลทั้งหลายแต
ประการใด
เขาดาเราจะโกรธประการใดเลา
เลยความโกรธก็ไมมี
เพราะเหตุนี้ ความเกลียดก็ไมมีเหตุนี้ ความรักโดยกามตัณหา
ราคะก็ไมมีในสวนนี้ มีแตเมตตาอยูในตัวตน
นี่คืออรรถาธิบายสําหรับกายานุปสสนาสติปฏฐานขอที่
๑ เรียกวา กายในกายหนอ เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็เคลื่อนยาย
ดับไป ไมมีอะไรเปนตัว เปนตน มีแตกุศล อยูในจิตใจทํานองนี้
เปนตน
อันนี้เปนกายภายในจิต เรียกวา จิตแสดงเคลื่อนยาย แลว
เราก็แยกออกมาได กายเคลื่อนยายทัง้ หมดเรียกวารูป สติดคี ุม
จิตไวในภายใน จิตรูวา เคลื่อนยายไป มือ เทา เหยียดแขง
เหยียดขา คูเ หยียด เคลื่อนยายไปดวยความถูกตองทุกประการ
แลว ความเปนระเบียบที่เกิดขึ้น ความหมองใจที่มีกห็ ายไป
และเราก็รูวานี่แหละคือนาม
มีธรรมะคือ สติสัมปชัญญะควบคุมจิต เรียกวา นามธรรม
ถาเราแยกรูปแยกนามในดานกายานุปสสนาไดแลว เราจะรูเอง
แกกรรมดวยการกําหนด
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วาไมมตี ัวไมมตี น ไมมีเขาไมมีเรา และจะไปโกรธเขาทําไมเลา
ไปโกรธตัวตน เกลียดหนังมังสัง เกลียดเหงื่อ ขี้ไคล เกลียดขีห้ ูขี้
ตา ใชไมได
คนประเภทนี้ยงั ติดอยูใ นรูป ติดอยูในกามคุณ ติดอยูในสิ่ง
ที่ไรสาระ เลยแยกนามรูปไมออก บอกไมได ใชไมเปน เห็นแต
ตัวตาย จะคลายทิฏฐิไมได เห็นความเกิดดับในจิตไมได เลยก็
ไมรูจริง เปนอยางนี้
นักปฏิบัติธรรมโปรดทําความเขาใจ ตองกําหนดตั้งสติทกุ
อิริยาบถ ทานจะซึ้งในรสพระธรรม ทานจะดื่มรสพระธรรมดวย
ทางกายและทางใจ
หมายความวา ตัวปฏิบัติทเี่ รารูชัดเจน รูความเขาใจเรื่อง
ตัวตน สักวามีแขน มีขา มีสภาวรูป เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป จะ
เคลื่อนยายอยูอ ยางนี้ มันเกิดดับอยูวนั ยังค่ํา
เวลาหนึ่งไมทราบวาดับไปกีพ่ ันครั้งในจิต เราจะรูขอคิด
เปนกายทิพย ทําใหกายหลอหลอมน้ําใจ เราจะเคลื่อนยายไป
ทางไหน สามารถจะแสดงอิทธิปาฏิหาริยของจิตใหกาย
ลอดชองเล็กไปไดเมื่อตื่นเตนหนึง่
ลอดไปไดเพราะสมาธิจิตเปนปติ เกิดขึ้นเปนขอที่สอง
จิตหวัน่ ไหวตะลึงพรึงเพริดขาดสติ ก็มดุ เขาไปในชองเล็ก
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ได เปนขอทีส่ าม เปนการตื่นเตน ตื่นตัว มิใชตนื่ ใจ ใชอํานาจ
แคปต ิเทานั้น ก็สามารถจะทําได
แตการที่จะรูซงึ้ ถึงดานกายนี้ รูยาก ผูปฏิบัติตองกําหนด
ปรารภธรรม วาจะเดินจงกรมก็เดินขวายางหนอ ซายยางหนอ
อะไรยาง เทายาง เทาอยูที่ไหน เอาสติไวทเี่ ทา
ก็กลายเปนสภาวรูป กายแสดงเปนภายนอก แตจติ มีสติที่
เยื้องเทาไปวา ขวา (ระลึกกอน) ยาง.....หนอ ทีเ่ ราจะรูได มีสติ
ควบคุมจิตอยางนี้
รูเดินจงกรมไดจังหวะดี สติดีอยูในจิตคลองแคลวดี ตัวนี้
เปนตัวรูวายางยาวหรือสั้น ลงตรงไหนประการใด มีสติควบคุม
ไดชัดเจนนี้เรียกวา นามธรรม เปนจิตอยูภายใน รูเคลื่อนยาย
ของกายภายนอก
กายภายนอกกลาวชัด เพราะภายในบอกจิตสติได สติ
ระลึกได รูตัวอยางนี้แลว ก็ก็เคลื่อนยายไปตามตัวกําหนด
ตัวกําหนดนี้เปนตัวปฏิบัติเปนตัวฝกใหสติควบคุมจิต ให
จิตนี้เดินไปดวยดีและถูกตอง
และเดินจงกรมก็คลองแคลว
วองไว จะไมเซ จะไมหนัก เพราะมันไมมีตวั ตน ไมมีบุคคลเรา
เขา
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ถาเราแยกไมได มันก็โกรธกัน คนโนนไมดี คนนี้ไมดี เปน
ตน ถาเรารูซึ้งกายภายในแลว เราจะเห็นใจตอกัน วาคนเรา
ทั้งหลายเอย ธาตุสี่ประชุมกันรวมอรรถาธิบายเรียกวา ธาตุ ๑๘
อินทรีย ๒๒ อายตนะ ๖ ปรารภอยางนี้ แลวเราก็เกิดคุณความ
ดี ดื่มรสพระธรรม เพราะมีจติ ใจเปนกุศล สติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี
ปญญาก็เกิด จึงรูวา ออเรานี้ไมมีตวั ตน
ชื่อของเรานี้เปนตัว สมมติบัญญัติ สมมตินามแทนชื่อนี้
ใหเขาเรียกถูกตอง เราจะไดเขาใจวาเขาเรียกเรา เทานี้เอง
เพราะฉะนั้นการตั้งชื่อ จึงไมมีความหมายอะไร จะชื่อดํา
หรือขาว ชื่อจนหรือรวยประการใด ก็เพียงใหคนอื่นรู จะได
เรียกชื่อถูกอยางนี้เปนสมมตินามแทนชื่อ
แตความดีไมใชอยูที่ชอื่ ชื่อเสียงโดงดัง ไมใชชื่อทีต่ ั้ง มัน
อยูที่ นามธรรม นามธรรมเปนมิ่งขวัญของชีวิตประจําตนของ
บุคคลผูม ีกายทิพย
ทิพยอํานาจเกิดจากจิต จิตแสดงเหตุผล ถาเรามีจิตผอง
ใส ใจสะอาด รูรูปธรรมนามธรรมได แลวก็แยกออกไป อะไร
เปนรูป ขวายางหนอ ขวาเปนรูป ซายเปนรูป เรียกวากาย
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อะไรรู มันยางไป จิตรู และ รูพรอมดวยสติสัมปชัญญะ
ควบคุมไปพรอม สติมา สัมปชาโน สวางแลว เขาใจแลว นี่เปน
รูปเคลือ่ น เปนรูปธรรม
และนามธรรมนั้นไดแกอะไร มีจิตรูวาขวายาง ซายยาง
ยาวสั้นประการใด แลวสติไปควบคุม สติก็ดีขนึ้ จิตใจก็เบิกบาน
คลองแคลวในสมาธิภาวนาแลว เรียกวา นามธรรม เราก็แยกได
ชัดเจน
เราทําไดเราก็แยกไดเอง ไมใชครูอาจารยไปสอนใหแยก
เรามาแยกออกไดเรียกวา กายทิพย กายในกาย กายนอกคือรูป
กายในภายในคือจิต ไดแกนามธรรม
แยกรูปแยกรางสังขารออกไป มันปรุงแตงทําใหเกิดจิต
ปรุงแตงขึ้นมาทําใหเกิดกิเลส เกิดราคะบาง เกิดโทสะบาง เกิด
โมหะบาง แลวเราก็ขาดสติ ไมมีสติสมั ปชัญญะ จิตหลั่งไหลไปสู
ที่ต่ํา เรียกวา ถูกใจไมเปนการถูกตอง เปนการผิดพลาดนา
เสียดาย
ถาแยกไดแลว เราจะรูตัวเองวา ออปจจัตตัง รูตวั รูตนวา
ในตัวเราทั้งหมดไมมีอะไรดีเลย มีรปู กับนาม ขันธ ๕ เปน
อารมณเทานั้น ไมมีอื่นใด มีแตอารมณของเราคือจิต จิตที่แสดง
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ทาทีเหีย้ มโหดดุรายหลายประการ มันกินอาหารกิเลสใหเปน
เหตุทําลายตัวเราตลอดรายการ
เพราะจิตนี้กับรูปนามนีม้ ันแยกงาย ถาเราปฏิบัติจะรูเอง
เราคูเหยียด เหยียดแขน คูเขามาดูชา ๆ เราจะรูวามี ๓
ระยะ ไดจังหวะจะโคน มีระเบียบ
รูปก็แยกออกไป นามก็ไปสวนหนึ่ง เรียกวา รูปนามขันธ
๕ เปนอารมณในดานกาย ดายกายานุปสสนาสติปฏ ฐาน จิตใจ
ก็เบิกบาน เราจะไมมีตัวตน จะไมถือตนถือเรา ถือเขาแต
ประการใด
มีอะไรหรือ ตอบออกมาทันทีวามีรูปกับนาม จะไมมีความ
โกรธ จะไมมีโทษใคร มีโทษของตนก็ยอมรับกรรมไป แลวตนก็
แกไขกรรมของตนเอง จากการกระทํานั้นเปนตนเหตุ สมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐไดชแี้ จงแสดงมาใหปฏิบตั ิทางสายเอก อยาง
นี้
คําวา ตัวตนที่ยึดมัน่ ถือมัน่ มันโกรธ ลงโทษเขา ตัวเอง
ไมโกรธา กลับไปโกรธาคนอื่น นี่เพราะแยกกันไมได รูปกับ
นามแยกไมออก มันจึงโกรธกัน มันไมมีอะไรตอเนื่องกันเลย
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นี่มันหลงกันเหลือเกินคนเราทุกวันนี้ มันแยกรูปแยกนาม
ไมออก มันยังถือตัวตนอยู ถือเราถือเขาอยู อะไรเปนเขา อะไร
เปนเรา ก็ไมรู เลยก็ยึดมั่นถือมั่นอยางนี้มา คนเราจึงโกรธกัน
งาย ทะเลาะเบาะแวงกันงายดาย ดังไดชี้แจงแสดงมาอยางนี้
เปนตน นี่อยูตรงนี้ เรียกวากายในกาย

เวทนานุปสสนา
เวทนานุปสสนาขอที่ ๒ นั้น จะแยกเวทนาอยางไรหรือ
เวทนาที่เปนหลักปฏิบตั ิ มี ๓ ประการ เรียกวา สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา
ในเมื่อเราเจริญทางดานกาย เดินจงกรมนั่งกําหนดพอง
หนอ ยุบหนอ กายพอง กายยุบ รูปพอง รูปยุบ สติดีมปี ญ
 ญา
เราจะรูว าพองเทาไร ยุบเทาไร จิตใจเปนประการใด ยาวสั้น
 ญาจะเกิดหรือไม
ประการใด จิตเปนผูส รางจิตเปนผูรู แตปญ
เปนเรื่องของคนทํา
ในเมื่อมีสติดี พองหนอ ยุบหนอชัดเจน และคลองแคลวดี
มันก็เกิดรูปธรรมนามธรรม เกิดจิต พองหนอ ยุบหนอ พองก็
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เปนรูป ยุบก็เปนรูป จิตกําหนดรูเ ปนนาม และก็สติมนั่ คง
อารมณดี อานาปานสติไดพองหนอยุบหนออยางนี้
จิตเขาขัน้ ดี อารมณก็ดีขึ้น จิตใจก็คลองแคลวเรียกวา
นามธรรม แยกออกไป รูนอกรูในดวยทางดานกายทั้งหมด
และเวทนาแทรกซอนมาอีก เดี๋ยวก็สุขกายสุขใจ เดี๋ยวก็
ทุกขกายทุกขใจ
เดี๋ยวก็จติ ลอยไปโนนลอยไปนี่
ขาด
สติสัมปชัญญะ สุขก็เปนเวทนา เจือปนดวยความทุกขไม
แนนอน เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นอกเหนือจากนั้น ทุกขเวทนา ทุกขนอก ทุกขใน ทุกขจร
โทมนัสสัง ทุกขใจ เรียกวาความทุกข ความเกิดเปนทุกข ความ
แกก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากกันก็
เปนทุกข เปนกรรมของเรา จากการกระทําของสัตวโลก จาก
การกระทําของตน ความทุกขอยางนี้ไมมีความสุข หาความสุข
แนนอนไมไดในโลกมนุษยนี้
เราก็จับได สุขหนอ ดีใจหนอ เสียใจหนอ เปนตน ตั้งสติ
ไว กําหนดตลอดไป เราจะรูแกใจเองวา อะไรเปนสุข อะไร
เปนทุกข กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา ธรรมเปนกุศล ธรรมเปน
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อกุศล จะรูไดในเวทนา รูมากทีเดียว อออกุศลกรรม จิตไมดแี ลว
ก็เสียใจ
ทุกขเอย ทุกขใน ทุกขนอก ทุกขจร ทุกขใจโทมนัสสัง เรา
ทุกขใครไมทราบ เรามาเพิม่ ทุกขอยูในใจ ความโกรธความ
เคียดแคนก็เกิดขึ้นแกตนเอง นี่แหละคือเวทนา มันเกิดทุกข หา
ความสุขไมไดแลว
เกิดความสุข ดีใจหัวรอราชั่วโมงนี้ จะไปรองไหในชั่วโมง
หนา ตองเสียอกเสียใจ ไมมีอะไรมั่นคง เพราะแยกไมออก ไมรู
เลย ความทุกขจรมา
เพราะคนเราเดีย๋ วนี้ ทุกขประจําก็มากแลว กลับไปเอาทุกข
จรมาอีก ทุกขไมใชเรื่องของตนก็เอามาเปนทุกข เพราะยังไป
ถือตน ถือเรา ถือเขา ก็ไปเอาทุกขจรมา
ในเมื่อทุกขจรขึ้นมาแลว ทุกขประจํามันก็หนักขึ้น ความ
เสียใจก็เพิ่มขึ้น ตลอดทุกขโทมนัสสัง ความเสียใจก็ดี ความ
ทุกขทรมานหัวใจก็ดี ก็เกิดขึน้ แกตัวเรา และตัวเราก็เกิดระทม
ขมขื่น บันทึกไวในจิตใจ มีแตความทุกข หาความสุขไมไดเลย
คนหางธรรมะ ชอบเอาทุกขจรนอกประเด็นมาเผา
จิตใจตน ทุกขของเราก็เต็มเปา ไมชอบจะแกไข เราตอง
แกกรรมดวยการกําหนด
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แกไขทุกขประจํากอนใหมันหายไป แลวทุกขจรมันก็แก
งาย
ทุกขประจํายังแกไมไดมันเปนทุกขหนัก ทุกขจรเปนเรื่อง
เล็ก ๆ มาประสบทุกขหนัก เลยก็หนักอกหนักใจตลอดรายการ
ไดยินพระทานมาติกาบังสุกุล ปญจขันธา รูปกขันโธ เวท
นากขันโธ เห็นไดชัดเจน แตเราไมเอารูปนามขันธ ๕ เปน
อารมณ แตไปเอาทุกขมาอีก ไมอยูในอารมณของขันธ ๕ ไมอยู
ในอารมณของรูปนาม และเราก็เอาทุกขประจํามาใชเปนทุกขจร
เอาทุกขจรมาประสมทุกขประจํา
เลยทุกขก็หนักกันตอไป
บรรเทาทุกขไมได บําบัดทุกขถงึ บรมสุขคงไมได
จะบําบัดทุกขไดอยางไร เปนการเพิ่มทุกขเสียแลว เพิ่ม
ทุกขใหมาก ทุกขกายทุกขใจ ปวดเมือ่ ยทั่วสกนธกายก็เปนทุกข
แลว หิวกระหายก็เปนทุกข มันเปนเรื่องทุกขไปหมด ทํานองนี้
เพราะเราแกไขไมได เวทนาก็แยกไมไดแลว
ไมจําตองกลาววา กายแยกไดแลว เวทนาก็ตองแยกได
เหมือนกัน อะไรเปนรูปอระไรเปนนาม เวทนาอาศัยรูปเกิด ถา
ไมมีรูปเวทนาเกิดไมได มันปรุงแตงตลอดเวลา
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มันยังปวดขา ปวดกระดูก ปวดนอก ปวดใน นี่แหละมัน
ปรุงแตงและมันก็เกิดทุกขเวทนา เกิดกับตัวเรา เรียกวาทุกข
นอกทุกขใน ทุกขทั่วสกนธกาย ทุกขในใจ
ทุกขกายปวดเมื่อย มันก็ใจไมสบาย ใจไมดีแลว แตเรา
แยกรูปแยกนามได แยกเวทนาได กําหนดเวทนานั้น วา ปวด
หนอ ๆ ปวดหนัก หนักแลวจะเห็นตัวทุกข
เห็นทุกขแลว ทุกขมันจะดับ ดับไปแลวเปนอะไร เปน
ความสุข ปราศจากทุกข แยกตัวทุกขออก ตัวสุขออก จิตก็
วาง จิตก็ไมไปยึดทุกข จิตก็ไมยึดความสุข จิตก็ลอยลํา
เปนการปราศจากมลทินเครือ่ งเศราหมอง จิตใจก็ผองใส
จิตใจก็บริสุทธิ์
รางกายสังขารไมสมฤดี ปวดเมื่อทั่วสกนธกาย เราตองเอา
จิตไปปกที่ตวั ปวด ปกเปนการฝก ครูเวทนามาสอน ตองฝก
วาเปนทุกขทรมานเหลือเกิน ทุกขนอกทุกขใน
ทุกขนอกไมสําคัญเทาทุกขใน คือทุกขในใจ กายหนอกาย
มันทุกขเกิดปวดเมื่อย เพราะมันมีรูปปรุงแตง สังขารอาศัยรูป
เกิด มันเกิดขึน้ ตั้งอยูด ับไป ยึดไปยึดมา ยึดทุกข หนักเขาก็
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สนุกกัน ทุกขกห็ ายไป ปวดเมือ่ ยหายไป จิตใจก็ผองใส จิตก็ไม
ไปยึดมัน่ มีอุปาทานแตประการใด
จิตก็ไมไปปวดรวดราว
ปวดก็แยกไปเปนสวนหนึ่งของ
เวทนา นามธรรมก็ไปอีกสวนหนึ่ง จิตจะไมไปเกาะเกี่ยวกับ
ความทุกข จิตจะเบิกบาน นี่แยกเวทนาออกเปนสัดสวน ความ
ปวดเมือ่ ยก็หายไปเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกวา พระ
ไตรลักษณ นั่นแหละคือ วิปสสนา เราจะไดรวู าอะไรเปน
ตัวตน ไมมีแลว ไมมมี ันก็ไมปวด เพราะไมไปยึดตัวตน เทานี้
เองทํากันไมได พอปวดหนอยเลิกแลว ไมไดกําหนด
คนเราจะรูกฎแหงกรรมไดจะตองรูตวั ทุกขดี มันเกิดแตก
สลายจึงจะเกิดทุกข
ทุกขหายไปแลว
กรรมเกาตั้งแต
อดีตชาติมา มันจะบงชัดวาเราทํากรรมอะไรไว ตรงนี้เปน
ตัวสําคัญ
ขอฝากผูปฏิบตั ิไววา ตองอดทน ตองฝนใจ ถึงจะพบตัว
ธรรมะ พบรูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ ถาเราไมฝนใจปลอย
ตามอารมณก็มีอุปาทาน มันก็ไปยึดเหนี่ยวอยูในจุดนั้นตลอดไป
และเราก็ไมทราบความจริง ก็มแี ตกิเลสเพิ่มพูนบริบูรณยิ่งขึ้น
ไหนเลยจะพนทุกขได
แกกรรมดวยการกําหนด
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มานั่งกรรมฐานควรจะพนทุกข กลับมาเพิ่มทุกข หา
ความสุข ความสุขก็ไมเขา ความทุกขกไ็ มแน เปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา หาความแนนอนไมได ดวยวิธนี ี้ประการหนึ่ง
เพราะฉะนั้น สุขเอย สุขกาย สุขใจ ตองกําหนดตั้งสติ
ควบคุมดูแลจิต เราจะไดไมถือตัวถือตน ไมมีทิฏฐิมานะแต
ประการใด เราจะไมโกรธใครเลย ถึงจะมีความโกรธอยูบา ง ก็
หายไดไว หมัน่ สั่งสมบุญกุศล อยางนี้จะไดผล
ผูปฏิบตั ิธรรมบางคน รูปนามก็แยกไมได เวทนาก็แยก
ไมได เอาแตทุกขจรเขามาประสม เลยแสหาทุกขบานเหนือ
บานใตเอาเขามาประสม
จิตใจก็ไมเขาสูก ระแสแหงความ
บริสุทธิ์ได
แครูปนามยังแยกไมได เวทนาก็คงแยกไมได เพราะมัน
ยากกวารูปนาม เวทนาก็คือรูปนาม ปวดเปนทุกขเรียกวาอะไร
มีทั้งรูปนามตัวปวด เพราะจิตไปปวดดวย ปวดนั้นคือสังขารรูป
เรียกวารูป แตจิตไปเกาะเรียกวานาม มีทั้งรูปทั้งนามนะ เวทนา
ตัวนี้
ถาจิตไปถึงขั้นของวิปส สนาญาณ ขันธ ๕ รูปนามเกิด พระ
ไตรลักษณเกิด รูปก็แยกไปคือเวทนาที่ประสมดวยรูป สังขาร
แกกรรมดวยการกําหนด
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ปรุงแตง จิตก็แยกออกไปไมปวด ไมรวดราวทัว่ สกนธกาย แลว
ก็สามารถจะรูรสพระธรรมตรงนั้น
และรสพระธรรมที่ดมื่ เขาไปจากเวทนา จะทนตอการพิสูจน
จากทุกขยากลําบากนี้ เราจะรูก ฎแหงกรรมไดทันที อยูตรงนี้นะ

จิตตานุปสสนา
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอทีส่ าม ทําไมเรียกวาจิตตา
นุปสสนา เพราะจิตนี้ไมมีตวั ตน เปนธรรมชาติอันหนึ่ง ตองคิด
อานอารมณอยูตลอดเวลา คิดนอกคิดใน ตั้งแตครั้งไหนมาก็
บันทึกไว แลวก็แสดงออกไดเรียกวาจิต
อารมณแบบนี้ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป มันก็เกิด-ดับเรื่อย
แตเกิดดับเราไมรู ไมเขาใจ วาเกิดดับ สิ่งทั้งหลายเกิดขึน้ ก็
แปรปรวนดับไป มันก็เปนอยางนี้แหละหนอ
จิตทีค่ ิดออกไปนอกประเด็นก็มีมากหลาย จิตตองกําหนดรู
หนอ คิดหนอ เปนตน นี่จากอารมณจติ เพราะจิตนี้เปน
ธรรมชาติ ตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเหมือนเทป
บันทึกเสียง เรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
แกกรรมดวยการกําหนด
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รูวา จิตในจิต เวทนาในเวทนา เวทนาตัวในคือนามธรรม รู
แยกออกรูปนามขันธ ๕ เปนอารมณเวทนาก็แยกออกไป จิตก็
แยกออกมาเปนนามธรรม จิตก็ไมไปสนใจในการปวด และเรา
จะปวดทําไมเลา ไมมตี ัวตนจะปวด อยางนี้เรียกวา เวทนาใน
เวทนา
จิตใจ หมายความวา จิตธรรมดาเราคิดอานอารมณก็ไมรู
ถูกผิดก็ไมเขาใจ จิตในจิต สักแตวาจิต ไมมสี ัตว บุคคล ตัวตน
เราเขาก็อันเดียวกัน ในเมื่อจิตทราบดีแลว ก็แยกออกไป ๆๆ
แยกความโลภ โกรธ หลง อายตนะ ธาตุอินทรีย สัมผัสเกิดจิตที่
จิตตานุปสสนา
อินทรียเกิดจิตที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นักปฏิบัติอยา
ปลอยเลย ตองกําหนด ตาเห็นรูป กําหนดเห็นหนอ จิตตา
นุปสสนา เสียงหนอ เกิดจิต ทีจ่ ติ ตานุปส สนา จมูกไดกลิ่น
ชิวหารับรส กายสัมผัสรอนหนาวออนแข็งที่กน จิตรูเกิดขึน้ จิต
เกิดทางไหน เกิดทางกาย รอนหนาวก็รู ออนแข็งที่กนก็รู นี่
คือจิตที่กาย จิตภายนอกเพียงรู
จิตภายในจิต หมายความวา มีสติสัมปชัญญะตัวกําหนด
ภายในจิต จิตมีสติดี จิตมีสัมปชัญญะดี เรียกวาภายในจิต ไมมี
แกกรรมดวยการกําหนด
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ตัวตน และเราก็มีสติควบคุมจิตตอไป จิตก็ไมไปยึดมั่นถือมั่นใน
จิตภายนอก เรียกจิตนอกจิตใจก็เพราะอยางนี้เอง
คนที่สติสัมปชัญญะดี เรียกวา จิตในจิต รูขอ คิดรูปญ
 ญา รู
ความสามารถของตน รูความเปนอยูของชีวิต ขอขยายใหฟง
ตองกําหนดรูหนอ คิดหนอ จิตออกไปที่ไหนก็ไมทราบ ออกไป
เดินนอกวัด ออกไปบานแฟน เทีย่ วทั่วประเทศ เทีย่ วทัว่ โลกคือ
จิต แตเรารูภายใน จิตก็เขามาอยูขา งใน คือนั่งทางใน คือ
ปญญา จิตมันก็มีปญญา มีความสามารถ ประกอบกิจ ใชจิต
ทั้งนั้น นี่คือจิตตานุปสสนาเชิงปฏิบตั กิ าร
ตองกําหนดรู ตองกําหนดคิด เพราะจิตมันตองคิด จิตมัน
ตองรู จิตมันตองเขาใจ ถาแสงสวางเกิดเปนทางธรรมแลว
เรียกวานามธรรม จิตก็เกิดแสงสวาง คือปญญา รูภายในจิตของ
เรา รูอารมณของเราวามีความโลภเขามา มีความโกรธเขามา มี
ความหลงเขามา จิตเกิดทางอายตนะ ดังที่กลาวนี้ ก็ตอง
กําหนด
ผูปฏิบตั ิธรรมตองกําหนดทุกอิริยาบถ คนที่ปฏิบตั ิธรรม
นานไปก็มีทิฏฐิสูง
สะสมแตกิเลส
ไมไดสะสมรูปธรรม
นามธรรม ใหเห็นแจงประจักษชัดเจน ก็ไรผลไมเกิดประโยชน
แกกรรมดวยการกําหนด
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ธรรมานุปสสนาสติปฏฐานขอที่สี่นั้น ธรรมเปน
กุศล อกุศล เราจะรูแจงตนเอง เพราะแยกรูปแยกนามได เราจะ
แยกออกไป นีก่ ุศลกรรม นี่อกุศลกรรม กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔
มโนกรรม ๓ มันจะเกิดแจงแกใจในตอนนั้น สักแตวาธรรม ไมมี
สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เรียกวา ธรรมานุปสสนาสติปฏ
ฐาน
หมายความวา ธรรมคือการกระทําทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ธรรมะเปนคุณคาสภาพชีวติ ธรรมะคือความทุกข
ธรรมะไมใชความสุข เรารูแจงความทุกขไดเด็ดขาดแลว
สามารถจะกําจัดทุกขไปได โดยอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทยั นิโรธ
มรรค เกิดขึ้นแกตัวตนของเรา จิตใจก็แยกประเภทออกไป
เปนกุศลกรรมบาง อกุศลกรรมบาง
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต นี่เกิดจากการกระทําเปน
อกุศลกรรม
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ก็กลายเปนกิจกรรม
เรียกวา กุศลกรรม ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ และเราก็ทาย
ออกมาไดวา ธรรมอันนี้เปนกุศล ธรรมอันนี้เปนอกุศล แจงแกใจ
แกกรรมดวยการกําหนด
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ตนเปน ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ รูไดเฉพาะตัวเรา คนอื่น
หาไดรูไม
เราไปทําชั่วที่ไหนไว เราเทานั้นเปนผูรู เราเทานั้นเปนผูรู
วาอะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล ทุกขยากลําบากแกใจของตน
เปนประการใด เรียกวา กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา ธรรมเปน
กุศล ธรรมเปนอกุศล รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยู
ตรงนี้ เรียกวาวิปสสนาภูมิ ภูมิของนักวิปสสนา ตองรูตองเขาใจ
ในเชิงปฏิบัติการ
ไมใชรูตามที่เอาหนังสือมาอาน
ตามที่ฟงพระสวดพระ
อภิธรรม ๗ พระคัมภีร ไดแก จิต เจตสิก รูป นิพพาน แตผู
ปฏิบตั ิธรรมตองเจริญวิปสสนากรรมฐานใหรูวา อะไรเปนจิต
อะไรเปนเจตสิก อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม อะไรเปนนิพพาน
นิพพานํ ปรมํ สุญญํ นิพพานตองสูญจากกิเลส เปนเหตุ
ทําลายจิต นิพพานนั้นตองหมดกิเลสตัณหา จึงจะเกิดบรมสุข
เรียกวา นิพพานํ ปรมํ สุขํ สุขอื่นใดไมมีเทาสุขพระนิพพาน
เพราะหมดกิเลสตัณหาดวยประการทั้งปวง เรียกวาจิต เจตสิก
รูป นิพพาน ดังที่กลาวแลว อยูที่ของงาย ๆ ลับลี้ลับไรเทานั้น
กรรมครั้งอดีตนี้จะรูไดจากเวทนา กรรมครั้งอดีตชาติ อดีต
ที่ผานเมื่อปที่แลว สิบปกอนโนนจะรูไดจากเวทนา
แกกรรมดวยการกําหนด
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แกกรรมดวยการกําหนด
กรรมปจจุบันที่เราจะอโหสิกรรม
แกแกกรรมดวย
ตัวกําหนด เชนเสียงหนอเขาดาเรา กําหนดใหหายจะไมมีเวร
กันตอไป นี่แกปจจุบันนะ
กรรมครั้งอดีตแกไมไดตองใชกรรม
เหมือนอยาง
อาตมาคอหัก เราก็รูกรรมของเราครัง้ อดีต รูจากเวทนาที่เจริญ
สติปฏฐานในดานเวทนานุปสสนา เกิดขึ้นกําหนดไปใหแตกแลว
ก็แยกออกไปเปนสัดสวน แลวทุกขนั้นก็หายสุขเขามาแทนที่
จิตใจก็ผองใส จึงรูกฎแหงกรรมครั้งอดีตได วาเราเคยไปฆาสัตว
เคยไปฆานก อยางนี้รูไดโดยปจจัตตัง
กรรมปจจุบันจะสรางใหเกิดอนาคต
หมายความวา
กรรมนี้จะมาในปจจุบัน เชนคนเดินมาไมถูกกัน เห็นแลวคลื่นไส
ไมพอใจ มันก็บันทึกกรรมไปเพื่ออนาคต ทําใหเราปรารภจิต
เศราหมองในวันหนาแนนอน
แกไดไหม ได แกกรรม ปจจุบนั ก็กําหนด เห็นหนอ
เห็นหนอ คนนี้ไมถูกกัน ไมพอใจกัน ไมมองหนากัน เกลียด
ขี้หนากัน แกเสีย เพื่อไมใหเกิดในอนาคต ก็แกวา เห็นหนอ
แกกรรมดวยการกําหนด
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รูปนามแยกไป อะไรเปนรูป คนที่เดินมาเปนรูป เห็นหนอ อะไร
เห็น ทางตาเห็นอะไรรู นามรู
ทางตาเปนรูปหรือเปนนาม ตาเห็นรูป รูปนัน้ เปนรูป แต
จิตที่รบั รูนั่นวารูปเดินมานั้นคือใคร เปนตัวนามแกปจจุบัน
ไมใหเกิดในอนาคต เราก็กําหนด เห็นหนอ ๆ
ไมพอใจคนไมถูกกันมา ไมพอใจเกิดโกรธตองรีบกําหนด
ความโกรธเปนการแกกรรม เพื่อไมใหมนั ลุกลามไปในอนาคต
กําหนดโกรธหนอ โกรธหนอ ตั้งสติไวที่ลิ้นป โกรธหนอ โกรธ
หนอ รูปนามเปนอารมณ แยกรูปคนนั้นออกไปเปนสวนหนึ่ง
นามที่จติ ไปผูกโกรธ ก็แยกออกไปเสีย ไหนไปโกรธตัวตนที่
ไหน ใครเปนตัวตน
ออนาย ก. เปนตัวตน เอามือคลําซิ มีแตรูป มีแตกายกับจิต
มีรูปกับนามเทานั้น จิตก็แปรปรวน เปลี่ยนแปลงเปนกุศล เปน
มหากุศลจิต และจิตก็เกิดเปนกุศลมูลเหตุของจิต จิตก็ผองใส
ความโกรธก็ตกไป หายวับไปกับตา ไมมีอะไรที่จะมาแฝงอยูใน
ใจตอไป และเราจะไมโกรธไปในวันพรุงนี้ เราจะไมโกรธไปใน
วันพรุงนี้ เราจะไมโกรธไปในวันมะรืนนี้ เราจะไมโกรธถึงปหนา
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นี่คือวิธีแกกรรมปจจุบนั เพื่อไมใหเกิดในอนาคต ตัดตนไฟ
เสียในเบื้องตน ตัดไฟที่จะลามเขาไปในสันดานของจิต และพิษ
ภัยก็จะไมเกิดขึ้นในอนาคต
แปลวา ปรารภคนเดินมาไมถูกกัน เลยก็นา สงสารไปโกรธ
เขา เขาก็โกรธเรา โกรธตัวเขา คลื่นไสตัวเขา ก็คลื่นไสตัวเรา ก็
โกรธตัวเรานั่นเอง เปนการเพิ่มกรรม
เราตัดเวรตัดกรรม อโหสิกันเสียวา โกรธหนอ ฉันจะไม
โกรธเธออีกแลว ปญญาบอก สติบอก สัมปชัญญะบอก แลวก็
เกิดขึ้น-ตั้งอยู- ดับวูบไปที่ตา รูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณ รูป
คนเดินมาก็ไมมีตัวตน ที่จะไปเกลียดเขาได ความรัก ความ
โกรธ ความโลภ ความหลงประการใด มันก็หายวับไปกับตา มี
แตรูปนามที่เดินมา
ตาเราก็เปนรูปประกอบดวย ลูกตา มันเปนอันเดียวกันได
หรือ มันรูปนอก รูปใน รูปจิต รูปใจ รูปนามธรรม แลว
ปญญาก็แยกออกไปอยางนี้ เราก็ไมผูกโกรธเขาอีกตอไป นี่เปน
การแกกรรมปจจุบัน ไมใหลามไปในอนาคต
แตกรรมครั้งอดีตนี่แกไมไดตองใช
ตองประเมินถึง
จะตองใช แตก็ใชนอยลงไป รูตัววาเรามีกรรมที่ทาํ เขาไวเรา
ก็อโหสิ พออโหสิกรรมแลวกรรมที่จะใช ๑๐๐ บาท ก็ใชเพียง
แกกรรมดวยการกําหนด
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๕๐ บาท ถาอโหสิเพิ่มขึ้น กุศลสูงขึ้น เราอาจยืม ๑๐๐ บาท แต
ใชเพียง ๑๐ บาทก็ไดนอยลงไป

ขอสําคัญไมตองมีดอกเบี้ย
ดอกเบีย้ นี้คือ การสะสมกรรม ทําใหมีดอกดวงมากขึ้น หนี้
เกายังใชไมหมด ยังไปขอยืมหนี้ใหม สรางเวรสรางกรรมกัน
ทําไม อยางไปสรางตอเลย
ทานสาธุชนทั้งหลายเอย จงอโหสิกรรมกันเถิด แลวกรรม
จะไมกอ บังเกิดในอนาคต เราเลิกโกรธกันเถอะ เลิกมีทฏิ ฐิตอ
กันเถอะ เอาไวอาศัยกันตอไปในโอกาสหนาเถิด จิตใจจะได
ประเสริฐดวยกรรมจากการกระทําของตน นี่แกกรรมปจจุบัน
เพื่อไมใหลามไปในอนาคต
เสียงหนอ มาดาฉันหรือคะ ใชแลว ออ เสียง กับ ฉัน
ตางกัน หูฉัน กับ ปากเธอ ไกลกัน เธอก็ดาตัวเธอก็แลวกัน ดา
ไมถูกฉัน ไมถูกตัวตน ตัวตนมีที่ไหนคลําก็ไมไดแลว เกิดขึ้น
ตั้งอยู วูบดับไปที่หู ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ เลยเสียงนั้นก็
ตกไป เสียงกับหูคนละอัน ไกลกันลิบ จิตใจเราไมมารับเลย
แกกรรมดวยการกําหนด
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อโหสิกรรม ดาอยางไรก็ไมโกรธ ดาอยางไรก็ไมเจ็บ นี่แก
กรรมปจจุบันเพื่อไมใหลุกลามไปในอนาคต
เหมือนไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ กําลังลุกอยู ณ บัดนี้
เราก็ดับวูบลงไป ไฟก็ไมลามตอไปในอนาคต ถาเราไมดับไฟ...
ไฟก็จะลุกลามตอไป
เราจะไมกอเวรกอกรรมกันอีกแลว เราจะมีสติยดึ มั่น สติ
มา สัมปชาโน ยึดมันในสติปฏฐาน ๔ ปฏิบัติหนาที่ดวยกรรม
จากการกระทําของตน
กรรมครั้งอดีตนั้นตองแกดวยการเจริญทุกขเวทนา มี
เวทนาตองสู ทนทุกขนอกทุกขในโทมนัสสัง โสมนัสสังทุกขโทษ
ในเวทนามากมายถึง ๔ ประการ
ทุกขนอก ทุกขใน ทุกขในใจอีก เอาทุกขนอกประเด็นมา
สะสมเขาอีก เลยก็เกิดทุกขกนั ใหญ หาความสิ้นสุดของทุกข
ไมได บําบัดทุกขไมได ไมสามารถจะถึงบรมสุขคือพระนิพพาน
ได
เราทราบดีแลว อนิจจาไมนาไปโกรธเขาเลย ไปจองเวรเขา
ทําไม ไปผูกพยาบาทเขาทําไม เมตตาก็ปรากฏชัดแกตวั ผูทํา
เมตตาปรารถนาดีทกุ คน
แกกรรมดวยการกําหนด
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ความปรารถนาดีเปนมงคลชีวติ
มีในบานใดบานนั้นเปน
บานมงคล เปนบานเศรษฐี นึกถึงเงินก็ไหลนอง นึกถึงทองก็
ไหลมา เปนบายอยูเย็นเปนสุข
อาตมาภาพไดบรรยายมาในเรื่องกรรมฐาน รูกฎแหงกรรม
และแกกรรมดวยการกําหนดของตน กรรมครั้งอดีตตองแกดวย
การเจริญทุกขเวทนา แลวเวทนาจะเกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไป เราจะ
รูวาเราทํากรรมอะไรไว
แกกรรมปจจุบนั ก็กาํ หนดทางอายตนะ ธาตุอินทรีย หนาที่
การงาน ใหมันดับไป อยามาติดใจ และของอยูแตประการใด ไฟ
ราคะ โทสะ โมหะ ก็จบไมลุกลามไปถึงอนาคต
จิตใจก็โนมเขามา ถึงแกนแทพระพุทธศาสนา โนมมาถึง
ธรรมสัมมาปฏิบัติ มีเมตตา มีความปรารถนาดี ไมรบราฆาฟน
กัน
แมแตจะเสริมสรางความดีตอกัน คือ สัจจะ เมตตา สามัคคี
มีวินัย ศักดิ์ศรี ก็เกิดขึน้ แกตน ดับวูบไปเกิดขึ้นที่ขันธ ๕ รูปนาม
เปนอารมณ
กรรมเกาก็แกดว ยการใชหนี้เขาไป
เพราะวาจะใหหมด
ไมได แตกรรมใหมเราจะไมสราง เราจะแกกรรมปจจุบันดวย
แกกรรมดวยการกําหนด
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อายตนะ ธาตุอินทรีย ใหมันดับวูบไปเลย อยาใหมันลุกโพลง
ดวยราคะ โทสะ โมหะอยูประจําจิตเลย
ใหจิตแยกออกไป คือรูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ รูปธรรม
นามธรรม คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จิตใจก็เบิก
บานเปนปญญาแสงสวางคือมรรคมรรคา
ก็สองทางใหเรา
เดินทางไปโดยสวัสดี เพราะเรามีปญญาดี เดินทางก็ไมหลงทาง
เดินทางถึงนิพพานโดยทั่วหนากัน
อนึ่ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๒ จาก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑
ผานมาเปนเวลา ๑๐ กวาปแลว อาตมาถวายสังฆทาน ใหเจา
กรรมนายเวร ที่เราเกิดเคราะหหามยามรายอยางแรงกลา คอ
หักไป ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เราก็จะทําบุญกุศลเพื่ออโหสิกรรม
ตอเจากรรมนายเวร อยางจองเวรกันเลย พอกรรมเอย เพราะ
เรารูเทาไมถึงการณ ไปฆาสัตวตัดชีวิตมา
ขอสรรพสัตวทงั้ หลายที่โดนฆาจากเรา จงอโหสิกรรมใหเรา
เถิด ขอถวายสังฆทานอุทิศใหเจากรรมนายเวร ทานทั้งหลายจง
อโหสิกรรม และกรรมจะไมตอเนื่องไป อโหสิ เหมือนรถหมด
น้ํามัน ไมวิ่งไปหากรรมชั่วอีกแลว
เราก็เหมือนรถหมดน้ํามัน หมดเชื้อไขในกฎแหงกรรม จะ
ไดสิ้นกรรมกันเสียที่
แกกรรมดวยการกําหนด
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อาตมาภาพขออนุโมทนาสวนกุศล ทานที่เจริญวิปสสนา
ทุกทาน ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ที่ชี้แจงแสดงเหตุผล
ขอเท็จจริง ในเชิงปฏิบัตวิ ิปส สนากรรมฐาน ไดรับผลอยางนั้น
จริง แกกรรมเกาโดยรับใช แกกรรมใหมโดยใชกรรมปจจุบันไม
สรางใหตอเนื่องตอไป ตัวเวรตัดกรรมดวยการกําหนดจิต เสีย
ใหไดทกุ ทิศา อายตนะ ธาตุอนิ ทรียทมี่ าเปนประจํา ขันธ ๕ รูป
นามเปนอารมณ ไดผลอยางแนนอน
ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานสาธุชนทั้งหลายโดยทัว่ กัน
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