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ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ในตัว
เรานี้เพื่อสมาทานพระกรรมฐาน ขณิกสมาธิ เกิดขึ้นแกขาพเจาเปนตน ในเบื้องตนของ
พระกรรมฐานจึงเรียกวา สมาทานตลอดชีวิต ยึดเหนี่ยวคุณพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ เปนรูปฉบับ ทําขันธใหแจงโดยอริยสัจ ๔ สรางความดีในขันธนั้นจึงจะ
ถูกตอง ไมใชผีเขาเจาทรง ไปรับขันธจากเจาแมผิดแบบของพระพุทธเจา
สมาทาน แปลวา สมาทานขอรับขันธ ๕ รูป นาม เปนอารมณของขาพเจา
ขอใหอารมณพระกรรมฐานขาพเจาเจริญดวยขณิกสมาธิ มีสมาธิภาวนา เกิดพระ
กรรมฐาน ขอใหรูปกาย นามกายในจิต ใหชีวิตอยูแจงชัด สามารถรูเหตุการณใน
ตัวเองได คือ สมาทานพระกรรมฐาน ไดผล ขอใหสรางกุศลใหถูกจุดมุงหมายอันนั้น
ญาติโยม พุทธบริษัท มาเจริญพระกรรมฐาน ก็คือมารับขันธไปปฏิบัติ ขันธ ๕
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทําใหแจงในขันธ ไมใชรับขันธ ๕ เพื่อผีเจา
เจาทรง ที่โยมไปรับขันธแบบนั้นมา คงไมใชผีมาเขาเอาเจามาทรง แตตองการใหแจง
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ในรูปธรรม ใหแจงในขันธ ๕ สรุปแลว ๒ แจง โดยรูปธรรม นามธรรม ตลอดชีวิต ชีวิต
ของขาพเจาจะไดแจงชัดดวยปญญา
ปญญา แปลวา ความรอบรูในขันธ รูปขันธ เวทนาขันธ ขอใหขาพเจารูแจงของ
จริง ทั้งรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สัญญา จําไดหมายรู คือ สัญญา ขาพเจาอยา
ใหมีสติฟนเฟอนแตประการใด ขอใหขาพเจาสูในจุดมุงหมายดวยญาณอันวิเศษของ
ขาพเจา ในขันธเหลานั้น เรียกวา สังขารขันธ สังขารปรุงแตง ขอใหขาพเจาทราบของ
จริงในญาณนี้ เรียกวา ธรรมวิเศษ ปรุงแตงวิญญาณขันธ ขอใหขาพเจามีวิญญาณอยู
ในสุคติ ญานัง แปลวา รู ขอใหขาพเจาซึ้งในปญญา อยาใหชีวิตจิตใจของขาพเจาที่มี
ลมหายใจอยู ณ บัดนี้ ลมหายใจของขาพเจาอยูดวยพระกรรมฐาน หายใจเขาขาพเจา
ก็รู หายใจออกขาพเจาก็ตองรู อยางนี้เปนตน
บางคนมาบอกวา หลวงพอ จะรับขันธ ๕ บอกดีแลว ไปทําขันธใหมันแจง ไป
รับขันธกับใคร รับขันธกับแมคนนั้น เจาแม เจาแมชื่อนั้นแลว เจาแมเขาใหขันธมา
ปฏิบัติหรือเปลา เขาใหฉันเขาทรง เขาทรงองคนาเรศ องคนารายณ วาไปอยางนัน้
เชียวหรือ ผิดแบบของพระพุทธเจา รับขันธเห็นดวย แตหมายความวา ขันธอะไร ขัน
ลงหิน หรือขันเงิน ขันทอง ขันธนี้ คือ ขันธ ๕ รับในตัวเรา ขันธ ๕ รูปขันธ เวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ทําขันธใหแจง ใหแจงโดยอริยสัจ ๔ สราง
ความดีในขันธนั้น จึงจะถูกตอง ไมใชผีเขาเจาทรง ไปรับขันธจากเจาแม ใชไดหรือ
รับขันธนี้สมาทานตอหนาพระพุทธเจา คือ ประติมากรรม องคประธานในโรง
อุโบสถนี้เปนสัญลักษณ วาในคันธกุฏีของพระพุทธเจา เชนในวันนี้มีพระสงฆเปนองค
พยานหลักฐานแจงชัดในขันธของขาพเจาโดยแสงสวางดวยปญญาตอไปเถิดเจาขา
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นี่มีความหมายอยางนี้ ไมใชหลับหูหลับตาไปสวรรคนิพพาน ไปนั่งคุยกันแลว
จะไดอะไร รับขันธตอ งไปทําที่ขันธของตัวเอง ไปทํารูป นาม ขันธ ๕ ใหปรากฏชัด
ขณิกสมาธิของใหสมาธิของขาพเจาเขาสูขันธโดยรูปธรรม นามธรรม ความสุข ความ
ทุกข ความไมแนนอน อนิจจัง ไมเที่ยงเปนทุกข ทุกขัง หาเหตุที่ทุกข ไดขณิกสมาธิ
โปรดมีสมาธิยึดเหนี่ยวในขันธเหลานั้น วาเวทนาเปนทุกข บังคับไมได เวทนามันมี
ความสุข ก็บังคับไมได เวทนาตองเสียใจก็บังคับไมได โกรธก็บังคับไมได ตองการให
สมาธิยึดตรงนั้นใหแมนยํา จําไวใหได สรางใหดีมีปญญา ขันธนั้นก็จะแจง ออ เวทนา
ขันธแจงแลว อุปาทานก็ไมไปยึดเหนี่ยว ความเสียใจ ความโกรธ แตประการใด จิตมัน
ก็ไมมีอุปาทาน แสดงวาขาพเจาทราบขันธดีแลว ขันธของขาพเจาเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ความไมเที่ยงแทแนนอน ออกมาอยางนี้ถึงจะถูกตองในการรับขันธ มี
ความหมายอยางนั้น ไมใชรับแลวไปนั่งที่โนน นั่งที่นี่ นั่งในถ้ําในปาก็ไมไดผล เพราะ
เหตุใด เพราะไมเขาใจเรื่องขันธ ไมเขาใจเรื่องเวทนา
ธรรมะ แปลวาทําความเขาใจ เราตองการพบธรรมะ คือตองการเขาใจตัวเอง
เขาใจขันธ เขาใจรูปธรรม เขาใจนามธรรม เขาใจรูจักกําหนดจดจําความดี ไมใชจดจํา
ความชั่วแตประการใด ความชั่วมันจะออกไปเพราะขณิกสมาธิ อัปปนาสมาธิเขาสู
จุดมุงหมายอันนั้น แลวสมาธิถึงจะแนนอน สมาธิจะไมหละหลวม สมาธิจะแนนอน
ทุกขังก็จะเกิดขึ้นวา ออ นี่มันเปนความทุกข มันทุกขไปทั้งนั้น ดีใจก็เปนทุกข เสียใจก็
เปนทุกข มีเงินมีทองก็เปนทุกข มันมีแตความทุกข ตองพลัดพรากจากของที่รักที่พอใจ
ดวยกันทั้งสิ้น เปนทุกขไปหมด หาความสุขไมไดเลย
ความสุขที่เราไดกันทุกวันนี้มันเจือปนดวยความทุกข มันสุขไมแท มันสุขไม
แนนอน เราอยาไปเอาความสุขของใครมาแลวโยนความทุกขไปใหเขาเลย อยาทํา
เชนนั้น เพราะฉะนั้น เรารูแจงเห็นจริง เห็นแจงเห็นจริง จิตใจก็แจงแดงแจ ดวยปญญา
แสงสวาง จิตโปรงใส ขันธ ๕ รูป นาม ก็ชัดเจน อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม มันจะชัด
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ขึ้น ชัดแลวจิตใจก็ปลดเปลื้องทุกข โลภะ โทสะ โมหะ ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา
มันก็ออกไปจากจิตใจ และสันดานที่นองเนื่องมานาน เปนตะกอนในใจ เปนหนาม
ยอก ในอกพกอยูในใจมานานแลว เอาหนามออกจากอก ศรกามเทพมันปกจิต เอา
ชีวิตแจมใส แทงศรกามเทพ คือ ศีล สมาธิ ปญญา มันจะถอนเอาศรออกจากนิสัย
สันดาน ทีม่ ันนองเนืองมานานแลว น้ําจะใส ใจจะสะอาด จิตก็บริสุทธิ์
ถาเรามีเวรกรรม สรางกรรมมา ทําพระกรรมฐานไมไดผล กรรมมันมาซอนกล
อยูในจิตในกมลสันดาน นึกเมื่อใดเปนบาปเมื่อนั้น เรานึกเปนบุญมันก็มีบาป เพราะ
เราทําบาปมาครั้งอดีตชาติ มาในชาตินี้ยังซ้ําบาปเติมติดตอปกหลังเปนชนักมา ไหน
เลยเลาความดีอันนี้จะบริสุทธิ์ ทําพระกรรมฐานจึงไมไดกันมากมาย เชน ดาผัวก็เปน
บาป ดาเมียก็เปนบาป ดาลูกก็เปนบาปทั้งนั้น
ถาจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จะไมมีดา ใคร จะไมมีวาใคร ใหเจ็บช้ําน้ําใจ มีแต
ความสุขสนุกในพระกรรมฐาน จิตใจและสันดานก็แจงชัดแกตัวเอง เรียกวา ปจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญูหิ รูไดเฉพาะตน ทานสาธุชนทั้งหลาย พระกรรมฐานเปนยอดสูงสุด
ในพระพุทธศาสนา ถาใครมีเวรกรรม เจริญไมได มันรอน ไมนั่งแลว นั่งไมได มันปวด
ไมสามารถจะทนทานตอขันธเหลานั้นได
บางคนก็ไมสามารถทนตอเวทนา
จึงกินยาตายจากโลกไปสูสัมปรายภพ
เรียกวา ทนทุกขเวทนาไมได การกินยา แปลวา ตาย จาก ดับ แตกสังขารไปสู
สัมปรายภพ จะไปนรก หรือสวรรค ดูตรงนั้นตอไป นี่มีความหมายอยางนั้น ไมใช
หมายความวา เรานั่งแลวไปสวรรคไดเลย ทํายาก ไมใชงายนะ ถาคนมีบญ
ุ แลวมันก็
งาย คนมีบาปทํายาก คนมีใจเปนบาปนี่ทาํ กรรมฐานไมได คนทีม่ ีบุญวาสนานี่ทําได
งาย ไมยาก อดทน ตอสู ตอขันธของตัวเอง บอกไวชัดเจนแลว คนที่ไรบญ
ุ วาสนาจะ
ทําไมไดเลย บางคนนัง่ มดขึ้น ปลวกกิน นั่งไมได หนีไปหองโนน ปลวกก็ตามไปกินใน
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หองโนน แมลงสาปไมมีเลย ไปทําบาปกรรมกับแมลงสาปที่เคยไปบีม้ ันมา มัน
อโหสิกรรมใหมาไดพระกรรมฐานถึงจะไดผล ออกมาตรงนี้ชัดเจนแลว ทานทั้งหลาย
จะเอาอะไรเปนหลัก จะไมมีขอปฏิบัติประการใดเชียวหรือ แตอาตมาเห็นใจโยมนะ
ทําไมใชงาย คนมีบุญวาสนาไมตอ งเชิญชวนก็มา มาไดงาย คนที่ไรบุญวาสนาเอาชาง
ไปลาก เอารถไปฉุด ก็มาไมได เพราะคนไรบญ
ุ วาสนาไมสนใจเรื่องนี้หรอกจะบอกให
คนไรบุญวาสนามาครัง้ อดีตชาติ ไมมีนิสัยมาแตชาติกอน ชาตินี้ทํายากมาก ไม
มีโอกาสที่จะมาเจริญกุศลภาวนาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาได ที่พระพุทธเจาทรง
คนพบดวยพระองคเอง โดยอริยสัจ ๔ ของพระองคนั้น พระองคไมไดมีครูอาจารยแต
ประการใด พระองคไปหาเอง แสวงหาโมกขธรรมอยูถึง ๖ ป แลวพระองคเอาความดี
๖ ป เอามาเผยแพรพระพุทธศาสนาถึง ๔๕ ป มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เสด็จดับ
ขันธเขาสูปรินิพพาน ทานทั้งหลายที่เปนพระสงฆองคเจาที่มาอยูกับเรา เราวิจัยทุกวัน
ถาทานไรบญ
ุ วาสนา ไมตองพูดกันเลย ทานไมเอาหรอก ยัดเยียดอยางไรก็ไมเอา ของ
ดีก็ไมเอาแน ๆ เพราะไรบุญขาดวาสนา จึงไมสนใจเรื่องนั้นแตประการใด ไปสนใจ
นอกหนาที่หมด จะชวยอยางไร ชวยไมไดแลว ชวยคนที่ตกนรกขึ้นจากนรกก็ชวยยาก
ไมใชงายเลย แตชวยคนที่เขามีบุญวาสนา นําสงผลกุศลก็ชวยถึงคราวมวยก็ไมมวย
มรณา ชวยไดงาย คนที่ดีมีปญญา ชวยงาย คนที่ไรบุญขาดวาสนา เหมือนตนไมไมมี
ใบ ไรใบไรวาสนา ชวยยาก
คนเรานี่เหมือนกันไมได นานาจิตตัง กุสลาธัมมา เกิดมามีหูมีตามีปากมีฟน
ดวยกันทั้งนั้น แตทําไมหนอเขาจึงไมเหมือนกันเลา กฎแหงกรรมมันบอกไวชัดเจนวา
เขาดีไมไดแลว มันดือ้ เราก็เลิกดากันซะทีนะ เมื่อดาแลวเขาดีกวานี้ไมได สงสาร
เหลือเกิน ไมใชเกลียด นาสงสาร นาเวทนายิ่งนัก คนที่ไรเหตุผล นี่เราสงสารเขา
เหลือเกิน เมื่อกอนนี้อาตมาโกรธพระไมเอาไหน เดี๋ยวนี้เลิกโกรธแลวสงสารเหลือเกิน
พระคุณเจา เขาจะขาโอฆสงสารไมพน เขาจะกลับไปอบาย นรก เปรต อสุรกาย สัตว
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เดรัจฉาน ตามเดิมของเขา เขาไมมีโอกาสจะเงยหนาอาปากไดอีกตอไปแลว เขาจะมี
แตความทุกข จะมีความสุขก็นอยนัก ความทุกขตั้ง ๘๐ เปอรเซ็นต ความสุขเพียง ๒๐
เปอรเซ็นตเทานั้น
ชีวิตพระกรรมฐานคือ หนาที่และการงานอยูในขันธ ๕ ทานรับขันธ ๕ ไปแลว
เอาขันธ ๕ ไปพิจารณา ศึกษาขันธใหแจงชัดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป นาทีแรกอยาใหเปน
นาทีสุดทาย มันจะเสียกาลเวลา อายุเราจะมากขึ้น ไมมีที่พึ่งทางใจ อยากจะรองไห
ทางน้ําตาหรือจะรองไหทางเหงื่อออก ฉะนั้นโปรดรีบเหงื่อออกเสียแตบัดนี้ อยาให
เหงื่อออกตอนแกมันแยเทงทึง เหงื่อออกทางลูกตานาเวทนา เปนอัมพาตออนระโหย
โรยรา นอนคราง นอนครวญตลอดโดยกายหาที่พึ่งไมไดเสียแลวหรือ อยาหมายความ
วาจะไปพึ่งลูกหลาน อยาไปหมายความวาจะไปพึ่งคนอื่นเขา ตีความหมายใหชัดและ
ใหแจงคือ พึ่งตัวเอง ตัวเองเทานั้นเปนที่พึ่งของตนได เราดูคนมานานแลวเราก็ไมวา
เขาแคนั้นเอง ชาติตะกั่วก็เปนทองคําไมได ชาติทองคําก็เปนตะกั่วไมได ก็แนนอนจริง
ๆ อยาลืมวาทองคํานี่มันสูไฟนะ ไมใหญมนั สูลม เราเอาทองเหลือง ทองแดง ตะกั่ว
ทองคํามาผสมกันเขา ใสภาชนะเขา เอาน้ํากรดเทลงไปใหหมด น้ํากรดจะกัด
ทองเหลือง ทองแดง ตะกั่วละลายไปเปนเถาถาน แตทองคําจะอยูใสสะอาดปราศจาก
มลทิน นี่ความดีใชหรือไม
ทานสาธุชนทั้งหลาย
โปรดทราบขอนี้เปนขอหมายที่ทานมาปฏิบัติกันนีน้ ะ
ทานมีบุญแนนอน ถาไรบุญวาสนาไปเชิญมาไมไดแน ไมสนแน ๆ ฉันไมวาง หลวงพอ
คะ ไมวาง นั่นแหละไมวาง ถาเราวางตั้งใจสรางความดีมีสุข ไมมีทุกขแลวเชิญไดทุก
เวลา เราจึงไมตองออกไปโฆษณาออกทีวีประกาศวาบวชชีพราหมณ มานั่งกรรมฐาน
ไมเคยมีประกาศ มีแตโทรเขามาเต็มหมด หลวงพอ น้ําทวมไหม จะมาปฏิบัติ น้ําทวม
หรือเปลา ถามกันมาวันหนึ่งหลายรอยครั้ง น้ําไมทวมเชิญมาไดทุกเวลา ยินดีตอนรับ
คนดี อปริหานิยธรรม บอกไวชัด ผูใดมีบุญเชิญมาได จตุรทิศทั้ง ๔ จาตุรงคสันนิบาต
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เชิญมาไดทุกเวลา ถาคนไรบุญวาสนาก็อยามาเลย ผูม ีบุญมาแลว ก็ขอใหมีความสุข
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผูไรบุญจะมาไดหรือประการใด ผูมีความสุขโปรดไดมาเถิด ขอใหทานมี
ความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีความเจริญรุงเรืองสูเคหะสถานของทานตอไป นี่เราอธิษฐาน
จิตอยางนี้ ใครมีบุญมาเอง ใครไรบุญวาสนาไมตองเชิญ ไมตองชวน
ขอใหผูมีบุญวาสนากลับไปมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ตอไป มีความหมายใน
จิตใจอยางนั้น เพราะฉะนั้น การเจริญพระกรรมฐานนี้ จึงไมตองแคนกัน ไมตองไป
บังคับกัน บังคับไมได บังคับใหเขาสรางความดีเชนนี้บังคับไมได แลวแตทานมีศรัทธา
มีความเชื่อในตัวเอง เชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ถาเชื่ออยางนี้ใชได ถาเชื่อวาทําดี
ไมไดดีเหมือนบุญมี กรรมบังก็ไปแลว ถาเชื่อดวยเหตุดวยผลขอเท็จจริงแลว คนนั้นจะ
ยอมรับเหตุผลขอเท็จจริงดวยกมลสันดานของตนที่จะปฏิบัติหนาทีข่ องตนใหสม
ปรารถนาทุกประการ มีความหมายอยางนั้น
การเจริญพระกรรมฐาน กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรใหมากนั้น
หมายความวา อยาคุยกันเทานั้น แตเราประสบการณกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ประสบ
มาก กําหนดไดมากจะไดตํารามาก ถาเราไมอยูในหองมืด มันไมมองเห็นใครเลย มัน
ไมไดตํารา จะไมไดตาํ ราที่แทจริงและถูกตอง ตองมองเห็นเรื่อย ๆ สัมผัสตาเห็นหนอ
อยูเสมอ และเห็นหนอเพราะจิตอยาไปกังวลสนเทหกับที่เห็น มันจะเก็บอารมณไมได
เห็นหนอนี่เปนการเก็บอารมณ เสียงหนอนี่ก็เปนการเก็บอารมณ เสียงหนอ เขาพูด
เขาดา เก็บโดยที่วาไมไปสนใจกับเสียงนั้น เราสนใจกับขันธ ๕ ที่เรารับไว ตองการจะ
ทําขันธใหแจง ทําสิ่งที่มีประโยชนในตัวเองเทานั้น ไมตองการจะไปแสหาความชั่ว
นอกตัวเลย ตัวเองก็มีความดี ความชั่วเต็มเปา เต็มกระเปาอยูแลว ทําตรงนั้น อยาไป
ทําที่อื่นแตประการใด ก็ขอฝากพระสงฆองคเณรเรานี่เปนพระกรรมฐานหมด ไมใช
องคไหนเขากรรมฐาน ทํากรรมฐาน กําหนด องคไหนไมทํา ไมเขากรรมฐานโดยไม
ตองกําหนด ไมใชนะ ตองเปนนักกรรมฐานทุกองค ตองมาฉันรวมกัน พิจารณาปจจัย
ธรรมบรรยาย – ขันธ ๕

Page 7

๔ เคี้ยวหนอ กลืนหนอ ใหชา ๆ ทุกองค ไมใชองคนี้ไมไดเจริญก็พระซวกเขาไป ฉันเขา
ไป ฉันเขาไป นั่นนะขาดพิจารณาปจจัย ๔ นั้นจะเปนบาปนะ
ขอใหทั้งพระสงฆองคเณรเปนผูปฏิบัติทั้งหมด ถึงหากวายังไมมีโอกาสถึงขนาด
นั้น เราก็ฉันพิจารณาปจจัย ๔ เชน ปฏิสังขา โยนิโส ปณฑปาตัง ปฏิเสวามิ ยังไมพอ
เวลาตักมาก็กําหนดชา ๆ ตักหนอ... ตักหนอ... ใสปากก็บอกกินหนอ... เคี้ยวหนอ...
เคี้ยวหนอ... ละเอียด นี่ขันธทําใหเราแจงในการรับประทานอาหาร กลืนหนอ อาหาร
ยอยงายไมเปนพิษ องคนี้เปนนักกรรมฐาน ไมใชวา องคนี้ไมไดปฏิบัติ องคนี้ปฏิบตั ิ
อยามาอยูดวยกัน อยามาอยูกับเขานะ ตองออกไป เพราะเขาปฏิบัติกันนะ อีกองค
หนึ่งไมปฏิบัติมันทําใหวุนวาย ทําใหเสียสมณธรรม ทําใหเสียสมณเพศ ทําใหเสียการ
บําเพ็ญกุศลของทาน
เพราะฉะนั้นขอประกาศใหทราบวา ตองเปนนักปฏิบัตทิ ุกองค ตองกําหนด
หมดทุกองคนะ ไมใชวากูไมตองกําหนด กูไมไดปฏิบัตพิ ระกรรมฐาน นี่รับขันธนะตอง
ตลอดชีวิต ตองเปนนักปฏิบัติหมด หมผาเปนปริมณฑลใหเรียบรอยทุกองค รับรอง
ทานไดมรรคผลแน ๆ ไมมากก็นอย ทานตองไดแน ๆ อยางเชน หมผา ปฏิสังขา
โยนิโส จีวรัง ปฏิเสวามิ เปนตน และก็หมหนอ... หมหนอ... พาดหนอ... พาดหนอ...
เปนตน นี่แหละคือพระกรรมฐาน ก็ขอใหพระสงฆองคเณรเจริญพระกรรมฐานทุกองค
ไมใชวาตองมารับแลวถึงจะไปเจริญนะ ตองเปนนักปฏิบตั ิหมดทุกองค มิฉะนั้นมันจะ
อยูดวยกันไมได องคหนึ่งปฏิบัติ อีกองคหนึ่งไมปฏิบตั ิ อยูในหองเดียวกัน อยูในกุฏิ
เดียวกัน องคหนึ่งเดินจงกรมนั่งกรรมฐาน องคหนึ่งนั่งคุยกัน มันเปนบาปหรือเปนบุญ
อยางนี้เปนตน ตองปฏิบัติเหมือนกันหมด แลวมันถึงจะอยูรวมกันได น้ํากับน้ํามันจะ
ปนกันไมได จะอยูดวยกันไดอยางไร เชน เราเอาน้ํามันปนน้ําไปใสรถ รถมันจะติดไหม
รถมันจะไมติดเลยนะ คัดเอาน้ําออก น้ํามันลวน ๆ เราจะตองระเบิดแน ๆ คือ ติด เขา
เรียกวาน้ํามันระเบิด น้ํามันเบนซิน น้ํามันซูเปอรเปนตน มันก็จะระเบิดไปได มันก็ติด
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ได ถาลองเอาน้ําไปใสสิ ปนกับน้ํามันเขา เหมือนพระปฏิบัติบา งไมปฏิบัติบา ง อยู
ดวยกันแบบนั้น รถจะไมติดเลย จะหมุนอยางไรก็ไมติด สตารทอยางไรไฟหมดหมอ
เปลา ๆ ไมเกิดประโยชนโสตถิผลแตประการใด เหมือนกับคนในวัดทั้งหมด มันวุนวาย
เพราะปฏิบตั ิบางไมปฏิบัติบาง กูอยางนั้น มึงอยางงี้ ถาปฏิบัติเหมือนกัน ก็จะไมมีใคร
พูดเลยนะ จะไมมีใครวาแตประการใด
ปฏิบัติใหมนั เหมือนกัน เดินจงกรมใหเหมือนกัน นั่งปฏิบัติใหเหมือนกัน
กําหนดจิตในการพูด การคิด การอาน การเขียน การเรียนวิชา ใหเหมือนกันหมด
รับรองไมมีใครตําหนิใคร ไมมใี ครกลาวรายปายสีแตประการใด เพราะเราเปนนัก
ปฏิบัติ เราปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยเฉพาะ ปายบอกวานี่สํานักวิปสสนา
กรรมฐาน มีปายหนึ่งบอกวา วัดพัฒนาตองพัฒนาตัวเอง พัฒนาจิต มีปายเพียง ๒
ปาย อีกปายหนึ่งบอกวา เขตภาวนา อยาเสียงเอ็ด อีกเขตหนึ่งบอกเขตสังฆาวาส อยา
มาขับรถในเขตนั้น อยามาวุนวายกับเขตสงฆ อีกเขตหนึ่งเรียกวา เขตภาวนา
กรรมฐาน สังเกตไดผูหญิงทั้งนั้น ญาติโยมผูหญิง ผูชายอยาเขาไปยุง ตอไปโอกาส
ขางหนาจะจัดสัดสวน เชนโรงเรียน เรากําลังจะยายโรงเรียนไป เราทํารั้ว ทําสวนปาให
เรียบรอย ผูชายอยูขางนอกโนน ผูหญิงอยูขางใน เพราะอยูในปาอยาออกมาเดิน
จุนจาน ในเขตนี้คือเขตอบรม ก็ตองวุนวายเปนเรื่องธรรมดา อยางนี้ละหนอ
ถาเราปฏิบตั ิธรรมดวยกันแลวจะไมมีปญหาเถียงกัน เพราะปฏิบตั ิเหมือนกัน
ไดของดีเหมือนกันแลวก็จะไปเถียงกันทําไม แบงกันกินแบงกันใช จะไดผลและเปน
แนวหนอย ไมใชตางคนตางมา ฉันแลวสลัดมือไป ตางคนตางไป ไมใชพระปฏิบัติ
ไมใชปฏิบตั ิพระกรรมฐานแลว ตองขอรอง ขอแรง ใหปฏิบัติเหมือนกันหมด ทานจะ
ปรากฏชัดถึงขันธ ๕ ทานจะรูรูปนาม ขันธ ๕ ตามความเปนจริง ทานจะไมมีทะเลาะ
กัน จะมีแตความดีรวมกัน มีแตกุศลรวมกันตลอดรายการ และตอนเย็นเราจะสอบ
อารมณให เวลาบรรยายนี่เปนการสอบอารมณแลว เราจะรูวาคนไหนขัดของ เราจะได
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พูดในจุดนั้น ถาสงสัยมากกวานัน้ ตองถาม เรียกวา สอบอารมณ ทานจะไดผลทุกองค
บางองคทําแลวไมรูวาไปเหนือใต แลวก็ไมไดรับขันธ ทําไปก็นั่งสัปหงกกันตลอด ไหน
เลยเลาจะรูของจริง ตองมีครูบาอาจารย มีการแนะแนวและแนะนํา
ทานทั้งหลายเปนผูนําเขาทุกองค เปนสงฆตองตามดูดวย ดูตัวเราตัวอยางจํา
ตัวเราเองนะ ทุกองคเราเปนผูนําตัวเองและตองตามไปดูที่เราทํานะมันผิดหรือถูก
หมายถึงตัวเองที่เราทําอะไรนะถูกหรือผิด ตองตามดูตามคิด ตามดูซิ ตามดูกิจกรรม
ของตัวเอง วาเรานี่ทําผิดถูกประการใด มันจะรูผลงานประการใด
ถาทุกทานปฏิบัติเหมือนกันแลวไมมีใครวาใคร พูดรูเรื่องกัน เขาใจกันงาย จะ
ไมมีการเถียงกันอีกตอไป คนดีก็ไมชอบคนชั่วนะ คนชั่วมันก็ไมชอบคนดีหรอก คน
ละเอียดมันเกลียดคนหยาบ คนหยาบก็เกลียดคนละเอียด เราละเอียดดวยกันไมได
หรือ เราวาอะไรก็ตามกัน มันก็ไมมีขัดของทางเทคนิคแตประการใด เพราะรูเหมือนกัน
สภาพเปนอยูของชีวิตเหมือนกันอยางนี้แหละหนอ เราเกิดมาเปนเพื่อนกัน เพื่อนเกิด
และเปนเพื่อนแกดวยกัน ตอไปก็เปนเพื่อนเจ็บดวยกัน เจ็บและปวยไขก็ตองชวยกัน
ดูแล ใครเจ็บ ใครปวย ใครเปนไขก็ดูแลกัน จะเปนเพื่อนกัน ก็เปนเพื่อนที่จะละโลกกัน
ไป คือ ตายในสัมปรายภพ ก็มาเปนเพื่อนทุกขยากลําบากดวยกันเหมือนกันหมด
ญาติโยมก็เชนเดียวกัน เปนผูนําเขาตองตามดูตัวเองวาทําถูกหรือผิดประการ
ใด แลวก็ไปดูลูกของตัวเองดวย ลูกดีหรือลูกชั่วประการใด ไปแกไขใหทันปจจุบัน ถา
แกไขไมได ลูกเสียหายไมตองไปแกจนโตเหมือนตนตาล เปนหนุมเปนสาวใหญแลวก็
แกไมได แมทุกคน ไมออนบอกออนหัด ไมแกไปแกมันไดหรือ มันแก แกเกินการ แก
เกินแก แลวจะแกไมทัน มันจะเสียกาลเวลา ไมแกนี่ดัดยาก มันจะหักกลางคัน ไมออน
บอกออนหัดพอดัดได นี่อยางนี้เปนตน เพราะผูเจริญพระกรรมฐานในจิตใจจะโนม
เอียงไปในทางดีทั้งหมด ไมมีโนมเอียงไปทางอื่น จะไมเห็นแกตัวเลย ผูที่ปฏิบัติพระ
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กรรมฐานไดจะไมเห็นแกตัว และจะชวยเหลือกันตลอดรายการ จะมีแตเมตตา
เหมือนกันหมด มีปราณีเหมือนกันหมด มีกรุณาสงสารกันหมด และมีอะไรพลอยยินดี
ซึ่งกันและกัน มีการอนุโมทนาสาธุการดวยกัน อุเบกขาภาวนาก็บอกไวชัด เมตตา
กรุณา อุเบกขา มุทิตา อุเบกขา ก็วางเฉยในเรื่องความชั่ว ความชั่วอยาเฉย อยาไป
สราง ความดีก็สราง มันถึงจะเรียกอุเบกขา ไมใชใครทําชั่วตกทุกขไดยากก็เฉย ไมใช
อยางนั้น เขาใจอุเบกขาผิด อุเบกขา นี่หมายความวา เราเฉยในเรื่องที่เขาจะสราง
ความชั่ว จะเอาชั่วมาใหเรา เฉยอยาไปทํา อยาเอาชั่วมาใสตัว มันจะพัวพัน จะเกิด
อกุศลกรรมในชีวิตของเราตอไปจนชีวิตหาไม
ขอเรียนทานพระสงฆ เถรานุเถระ ขอใหปฏิบัติใหเหมือนกันหมดทุกองค ถาไม
เหมือนกันอยูดวยกันไมได พิจารณาตัวเองเถิด อยาใหใครใหประเสริฐเทาตัวเอง อยา
เอาตัวขึ้นเหนือลม ตองเอาตัววางไวโดยระเบียบระบบในพระธรรมวินัยนั้น จะเปน
ประโยชนแกทานทั้งหลายเอง ถาเรามาอยูในสํานักปฏิบัติ แตไมปฏิบัติ นี่มันเสีย
สํานักเขา เสียภาพพจนวิปสสนากรรมฐาน เสียภาพพจน เสียหายมากแลว ถาจะลง
ความเห็น นินทาเจาอาวาสตอไปวานี่หรือสํานักปฏิบัติ พระของทานอยางนี้หรือ เรา
จะเสียชื่อเสียเสียง นี่มันเปนอยางนี้นะ ขาวเลาลืออยูเสมอ
ขอเรียนใหทราบไวเพื่อแกไข ปรับปรุงใหดีตอไป แลวเราไปเดินเปนแถวเปน
แนวก็สวยดี ปฏิบัติใหมันเหมือนกันหมดเลย จะแลดูเปนแบบฉบับที่เหมือนกัน นา
เลื่อมใส นาศรัทธา อยางนี้สิ จะเปนประโยชนโสตถิผลมิใชนอย ขอเรียนถวาย ไปฉัน
รวมกันหนอย แลวก็พิจารณา บางองคก็บนบอก เออ ผมไมไดปฏิบัติหรอก ไมใชพระ
ปฏิบัติ ฉันอยางไรก็ได ใชไดหรือ ตองใหเหมือนกันนะ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป ถาไม
เหมือนกันนะ จะเปนพระปฏิบัตไิ ดอยางไร ญาติโยมมาเปนเปนพระปฏิบัติ เขาจึงชอบ
มาทําบุญทีว่ ัดอัมพวันมาก
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สําหรับญาติโยมก็ดี พระสงฆองคเจาก็ดี ปฏิบัติใหเหมือนกันใหหมด ทําอะไรก็
เปนนักปฏิบัตินะ เย็นก็มาสอบอารมณกันดู แลวก็กลางวันมีเวลามาก ก็ขอเรียนวา
เดินจงกรมอยางต่ําตอง ๑ ชั่วโมง นั่งใหได ๑ ชั่วโมง ใหติดตอกันไป รับรองไมเกิน ๗
วัน ทานตองไดมากดวย ไมใชไปนั่งคุยกัน แลวก็ไปเคาะกุฏิคุยกัน ใชไดหรือ คุยกันนะ
เสียอารมณเลย เดินชั่วโมงนี้ไดแลว ชั่วโมงถัดไปเอาชั่วโมง ๑๐ นาที นั่งชั่วโมง ๑๐
นาที คอย ๆ เลื่อนไป อยาเอามาก แลวก็เลื่อน ชั่วโมง ๒๐ ชั่วโมง ๖๐ เปน ๒ ชั่วโมง
แลวก็นั่ง ๒ ชั่วโมง ไดผลแน ๆ พอทําเสร็จแลว เวลาจํากัด ตองมาฉันเพล ตองนั่ง
ลดลงมา ไดไมได เพราะเวลามันเหลืออยู ๒๐ นาที อยาใหเสียเวลาไปเปลา ๆ ๒๐
นาที ก็นั่ง ๑๐-๒๐ นาที ก็เดิน อยาใหเสียเวลา เพราะอีกเดี๋ยวนะ เดี๋ยวจะไปฉันเพล
เดี๋ยวจะฉันเชา ไมตองนั่งก็มันเสียเวลาไปทําไมเลา นอยก็ได ทํานอยก็ได ถาเวลามาก
นั่งมาก เดินมาก เวลานอยเดินนอย นั่งนอย นี่อยูตรงนี้เปนปญหา จงแกปญหา ถา
เวลา ๑๐ นาที ก็นั่ง เดินไมทันก็นั่งเอา เดินไมทันอยาใหมันเสียเวลา จะทําอะไรก็
กําหนด จะทํางานก็กําหนด นี่เราตองทํางานจะหยิบก็กําหนด นี่เปนการกรรมฐาน
ทํางานมากมีกรรมฐานมาก ทํางานนอยมีกรรมฐานนอย ไมทําเลยไมไดกรรมฐานเลย
นะ ไมไดแมแตนอยเลยนะ ขอเรียนถวายพระสงฆองคเจาตั้งแตบัดนี้เปนตนไป การ
ทํางานนี่นะเปนการกรรมฐาน ตั้งสติไวในการแกปญหา ชีวิตนี่จะแจมใส ขันธ ๕ ก็
จะแจงชัด รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณก็เกิดผลดังไดชี้แจงแสดงมา ณ บัดนี้
ขอใหพระเถระ และญาติโยม พุทธบริษัท กลับไปบานโปรดเดินจงกรม ตองเดิน
กอนนั่ง เดิน ยืนกอน ยืนแลวมาเดิน คือ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ยืนแลวก็เดินจงกรม จะเอา ๑
ชั่วโมงหรือ ๓๐ นาทีที่บานของโยม เดินแลวก็นั่งตามกําหนด นั่งแลวก็นอนพักผอน
กําหนด พองหนอ ยุบหนอ ไปจะหลับตอนพอง หรือ ตอนยุบก็กําหนดตอไป ลุกมาได
ไมได ทํางานอื่นก็เดิน เราก็เดินอยูแลว เดินไปครัวบาง เดินลงไปขางลาง เดินไปเหนือ
ไปใต ก็เอาสติใสไวที่เทาไปสิ เดินมีกําหนด ขวายาง ซายยางไป ถาจะเดินเร็วหนอย
สติมันก็จะเร็วขึ้น ชาเพื่อไว เสียเพื่อได นี่ทําความเขาใจธรรมะนี้หนอยนะ ถาไมเขาใจ
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โยมจะทําอะไรไมไดผล บนวาไมมีเวลาเดินจงกรม ไมมีเวลานั่ง ก็เดินไปเหนือมาใตละ
วาไมมีเวลาไดอยางไร ก็เอาสติเขาไปตอนเดิน ตอนนั่ง กําหนดหายใจเขาออก เอาสติ
ใสเขาไป ลมหายใจเขาออกมันหายใจอยูแลว ก็เอาพองหนอ ยุบหนอ เทานี้เองทํา
ไมได กลับไปทิ้งพระกรรมฐาน จึงไมไดอะไรเลย
สุดทายก็ขอความเจริญรุงเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ และขอจงเจริญ
ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความ
มุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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