ขันธ ๕
พระราชสุทธิญาณมงคล
P10004

ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ในตัวเรานี้
เพื่อสมาทานพระกรรมฐานขณิกสมาธิ เกิดขึ้นแกขาพเจาเปนตน ในเบือ้ งตนของกรรมฐานจึง
เรียกวา สมาทานตลอดชีวิต ยึดเหนี่ยวคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนรูปฉบับ
สมาทานแปลวา สมาทานขอรับขันธ ๕ รูป นาม เปนอารมณของขาพเจา ขอใหอารมณ
กรรมฐานขาพเจาเจริญดวยขณิกสมาธิ มีสมาธิภาวนา เกิดพระกรรมฐาน ขอใหรูปกาย นาม
กายในจิต ใหชีวิตอยูแจงชัด สามารถรูเหตุการณในตัวเองได คือ สมาทานพระกรรมฐาน
ไดผล ขอใหสรางกุศลใหถูกจุดมุงหมายอันนั้น
ญาติโยม พุทธบริษัท มาเจริญกรรมฐาน ก็คือมารับขันธไปปฏิบัติ ขันธ ๕ คือ รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทําใหแจงในขันธ ไมใชรับขันธ ๕ เพื่อผีเจาเขาทรง ที่โยมไป
รับขันธแบบนั้นมา คงไมใชผีมาเขา เอาเจามาทรง แตตองการใหแจงในรูปธรรม ใหแจงใน
ขันธ ๕ สรุปแลว ๒ แจงโดยรูปธรรม ใหแจงในขันธ ๕ สรุปแลว ๒ แจงโดยรูปธรรม
นามธรรม ตลอดชีวิต ชีวิตของขาพเจาจะไดแจงชัดดวยปญญา
ปญญา แปลวา ความรับรูในขันธ รูปขันธ เวทนาขันธ ขอใหขาพเจารูแจงของจริง ทั้ง
รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สัญญา จําไดหมายรู คือ สัญญา ขาพเจาอยาใหมีสติฟน
เฟอนแตประการใด ขอใหขาพเจาเขาสูในจุดหมายอันญาณอันวิเศษของขาพเจา ในขันธ
เหลานั้น เรียกวา สังขาร ขันธ สังขารปรุงแตง ขอใหขาพเจาทราบของจริงในญาณนี้ เรียกวา
ธรรมวิเศษ ปรุงแตงวิญญาณขันธ ขอใหขาพเจามีวิญญาณอยูในสุคติ ญานัง แปลวา รู
ขอใหขาพเจาซึ้งในปญญา อยาใหชีวติ จิตใจของขาพเจาที่มีลมหายใจอยู ณ บัดนี้ ลมหายใจ
ของขาพเจาอยูดวยกรรมฐาน หายใจเขาขาพเจาก็รู หายใจออกขาพเจาก็ตองรู อยางนี้เปน
ตน
บางคนมาบอกวา หลวงพอ จะรับขันธ ๕ บอกดีแลว ไปทําขันธใหมันแจง ไปรับขันธ
กับใคร รับขันธกับแมคนนั้น เจาแม เจาแมชื่อนั้นแลว เจาแมเขาใหขันธมาปฏิบัติหรือเปลา
เขาใหฉันเขาทรง เขาทรงองคนาเรศ องคนารายณ วาไปอยางนั้นเชียวหรือ ผิดแบบของ
พระพุทธเจา รับขันธเห็นดวย แตหมายความวา ขันธอะไร ขันลงหิน หรือขันเงิน ขันทอง
ขันธนี้ คือ ขันธ ๕ รับในตัวเรา ขันธ ๕ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณ
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ขันธ ทําขันธใหแจง ใหแจงโดยอริยสัจ ๔ สรางความดีในขันธนั้น จึงจะถูกตอง ไมใชผีเจา
เขาทรง ไปรับขันธจากเจาแม ใชไดหรือ
รับขันธนี้สมาทานตอหนาพระพุทธเจา คือ ปฏิมากรรมองคประธานในโรงอุโบสถนี้
เปนสัญญลักษณ
วาในคันธกุฎีของพระพุทธเจา
เชนในวันนี้มีพระสงฆเปนองค
พยานหลักฐานแจงชัดในขันธของขาพเจาโดยแสงสวางดวยปญญาตอไปเถิดเจาขา
นี่มีความหมายอยางนี้ ไมใชหลับหูหลับตาไปสวรรคนพิ พาน ไปนั่งคุยกันแลวจะได
อะไร รับขันธตองไปทําที่ขันธของตัวเอง ไปทํารูป นาม ขันธ ๕ ใหปรากฏชัด ขณิกสมาธิ
ขอใหสมาธิของขาพเจาเขาสูขันธโดยรูปธรรม นามธรรม ความสุข ความทุกข ความไม
แนนอน อนิจจัง ไมเที่ยงเปนทุกข ทุกขัง หาเหตุที่ทุกข ไดขณิกสมาธิ โปรดมีสมาธิยึด
เหนี่ยวในขันธเหลานั้น วาเวทนาเปนทุกข บังคับไมได เวทนามันมีความสุข ก็บงั คับไมได
เวทนาตองเสียใจก็บังคับไมได โกรธก็บังคับไมได ตองการใหสมาธิยึดตรงนั้นใหแมนยํา จํา
ไวใหได สรางใหดี มีปญญา ขันธนั้นก็จะแจง ออเวทนาขันธแจงแลว อุปาทนก็ไมไปยึด
เหนี่ยวความเสียใจ ความโกรธแตประการใด จิตมันก็ไมมอี ุปาทาน แสดงวา ขาพเจาทราบ
ขันธดีแลว ขันธของขาพเจาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความไมเที่ยงแทแนนอน
ออกมาอยางนี้ถึงจะถูกตองในการรับขันธ มีความหมายอยางนั้น ไมใชรับแลวไปนั่งที่
โนน นั่งที่นี่ นั่งในถ้ําในปาก็ไมไดผล เพราะเหตุใด เพราะไมเขาใจเรื่องขันธ ไมเขาใจเรื่อง
เวทนา ธรรมะ แปลวาทําความเขาใจ เราตองการพบธรรมะ คือตองการเขาใจตัวเอง เขาใจ
ขันธ เขาใจรูปธรรม เขาใจนามธรรม เขาใจรูจกั กําหนดจดจําความดี ไมใชไปจดจําความชัว่
แตประการใด ความชัว่ มันจะออกไปเพราะขณิกสมาธิ อัปปนาสมาธิเขาสูจุดมุงหมายอันนั้น
แลวสมาธิถึงจะแนนอน สมาธิจะไมหละหลวม สมาธิจะแนนอน ทุกขังก็จะเกิดขึ้น วา ออนีม่ ัน
เปนความทุกข มันทุกขไปทั้งนั้น ดีใจก็เปนทุกข เสียใจก็เปนทุกข มีเงินมีทองก็เปนทุกข มัน
มีแตความทุกข ตองพลัดพรากจากของที่รักทีพ่ อใจดวยกันทั้งสิ้น เปนทุกขไปหมด หา
ความสุขไมไดเลย
ความสุขที่เราไดกันทุกวันนี้มันเจือปนดวยความทุกข มันสุขไมแท มันสุขไมแนนอน
เราอยาไปเอาความสุขของใครมาแลวโยมความทุกขไปใหเขาเลย
อยาทําเชนนั้น
เพราะฉะนั้น เรารูแจงเห็นจริง เห็นแจงเห็นจริง จิตใจก็แจงแดงแจดวยปญญา แสงสวาง จิต
โปรงใส ขันธ ๕ รูป นาม ก็ชัดเจน อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม มันจะชัดขึ้น ชัดแลวจิตใจก็
ปลดเปลื้องทุกข โลภะ โทสะ โมหะ ราคัคคินา โทสัคคินา โมหัคคินา มันก็ออกไปจากจิตใจ
และสันดานที่นอนเนื่องมานาน เปนตะกอนในใจ เปนหนามยอกในอกพกอยูในใจมานานแลว
เอาหนามออกจากอก ศรกามเทพมันปกจิต เอาชีวติ แจมใส แทงศรกามเทพ คือ ศีล สมาธิ
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ปญญา มันจะถอนเอาศรออกจากนิสัย สันดาน ที่มันนอนเนื่องมานานแลว น้ําจะใส ใจจะ
สะอาด จิตก็บริสุทธิ์
ถาเรามีเวรกรรม สรางกรรมมา ทํากรรมฐานไมไดผล กรรมมันมาซอนอยูในจิตใน
กมลสันดาน นึกเมื่อใดเปนบาปเมื่อนั้น เรานึกเปนบุญก็มีบาป เพราะเราทําบาปมาครั้ง
อดีตชาติ มาในชาตินยี้ ังซ้ําบาปเติมติดตอปกหลังเปนชนักมา ไหนเลยเลาความดีอันนี้จะ
บริสุทธิ์ ทํากรรมฐานจึงไมไดกันมากมาย เชน ดาผัวก็เปนบาป ดาเมียก็เปนบาป ดาลูกก็เปน
บาปทั้งนั้น
ถาจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จะไมมีดาใคร จะไมมวี าใคร ใหเจ็บช้าํ น้ําใจ มีแตความสุขสนุก
ในกรรมฐาน จิตใจและสันดานก็แจงชัดแกตัวเอง เรียกวา ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ รูได
เฉพาะตน ทานสาธุชนทั้งหลาย กรรมฐานนี่เปนยอดสูงสุดในพระพุทธศาสนา ถาใครมี
เวรกรรม เจริญไมได มันรอน ไมนั่งแลว มันปวด ไมสามารถจะทนทานตอขันธ
เหลานั้นได
บางคนก็ไมสามารถทนตอเวทนา จึงกินยาตายจากโลกไปสูสัมปรายภพ เรียกวา ทน
ทุกขเวทนาไมได การกินยา แปลวา ตาย จาก ดับ แตกสังขารไปสูสัมปรายภพ จะไปนรก
หรือ สวรรค ดูตรงนั้นตอไป นี่มีความหมายหลายอยางนั้น ไมใชหมายความวา เรานัง่ แลวไป
สวรรคไดเลย ทํายากไมใชงายนะ ถาคนมีบุญแลวมันก็งาย คนมีบาปทํายาก คนมีใจเปนบาป
นี่ทํากรรมฐานไมได คนที่มีบุญวาสนานี่ทําไดงาย ไมยาก อดทน ตอสู ตอขันธของตัวเอง
บอกไวชัดเจนแลว คนทีไ่ รบุญวาสนาจะทําไมไดเลย บางคนนั่งมดขึ้น ปลวกกิน นั่งไมได หนี
ไปหองโนน ปลวกก็ตามไปกินในหองโนน แมลงสาบไมมีเลย ไปทําบาปกรรมกับแมลงสาบที่
เคยไปบี้มันมา มันอโหสิกรรมใหมาไดกรรมฐานถึงจะไดผล ออกมาตรงนี้ชัดเจนแลว ทาน
ทั้งหลายจะเอาอะไรเปนหลัก จะไมมีขอปฏิบตั ปิ ระการใดเชียวหรือ แตอาตมาเห็นใจโยมนะ
ทําไมใชงาย คนมีบญ
ุ วาสนาไมตองเชิญชวนก็มา มาไดงาย คนที่ไรบุญวาสนาเอาชางไปลาก
เอารถไปฉุด ก็มาไมได เพราะคนไรบุญวาสนาไมสนใจเรื่องนี้หรอกจะบอกให
คนไรบุญวาสนามาครั้งอดีตชาติ ไมมีนิสัยมาแตชาติกอ น ชาตินี้ทํายากมาก ไมมี
โอกาสที่จะมาเจริญกุศลภาวนาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาได ที่พระพุทธเจาทรงคนพบดวย
พระองคเอง โดยอริยสัจ ๔ ของพระองคนั้น พระองคไมไดมีครูอาจารยแตประการใด
พระองคไปหาเอง แสวงหาโมกขธรรมอยูถึง ๖ ป แลวพระองคเอาความดี ๖ ป เอามาเผยแผ
พระพุทธศาสนาถึง ๔๕ ป มีพระชนมพรรษา ๘๐ พระพรรษา เสด็จดับขันธเขาสูปรินิพพาน
ทานทั้งหลายที่เปนพระสงฆองคเจาที่มาอยูกับเรา เราวิจัยทุกวัน ถาทานไรบุญวาสนา ไม
ตองพูดกันเลย ทานไมเอาหรอก ยัดเยียดยังไงก็ไมเอา ของดีก็ไมเอาแน ๆ เพราะไรบุญขาด
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วาสนา จึงไมสนใจเรื่องนั้นแตประการใด ไปสนใจนอกหนาที่หมด จะชวยอยางไร ชวยไมได
แลว ชวยคนที่ตกนรกขึน้ จากนรกก็ชวยยาก ไมใชงายเลย แตชวยคนที่เขามีบุญวาสนา นํา
สงผลกุศลก็ชวยถึงคราวมวยก็ไมมวยมรณา ชวยไดงาย คนที่ดีมีปญญา ชวยงาย คนที่ไรบุญ
ขาดวาสนา เหมือนตนไมไมมีใบ ไรใบไรวาสนา ชวยยาก
คนเรานี่เหมือนกันไมได นานาจิตตัง กุสลาธัมมา เกิดมามีหูมีตามีปากมีฟนดวยกัน
ทั้งนั้น แตทําไมหนอเขาจึงไมเหมือนกันเลา กฎแหงกรรมมันบอกไวชัดเจนวา เขาดีไมได
แลว มันดื้อ เราก็เลิกดากันซะทีนะ สงสารเหลือเกิน ไมใชเกลียด นาสงสาร นาเวทนายิ่งนัก
คนที่ไรเหตุผล นี่เราสงสารเขาเหลือเกิน เมือ่ กอนนี้ อาตมาโกรธพระไมเอาไหน เดี๋ยวนี้เลิก
โกรธแลวสงสารเหลือเกินพระคุณเจา เขาจะขามโอฆสงสารไมพน เขาจะกลับไปอบาย นรก
เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ตามเดิมของเขา เขาไมมีโอกาสจะเงยหนาอาปากไดอีกตอไป
แลว เขาจะมีแตความทุกข จะมีความสุขก็นอยนัก ความทุกขตั้ง ๘๐% ความสุขเพียง ๒๐%
เทานั้น
ชีวิตกรรมฐานคือ หนาที่และการงานอยูในขันธ ๕ ทานรับขันธ ๕ ไปพิจารณา ศึกษา
ขันธใหแจงชัดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป นาทีแรกอยาใหเปนนาทีสุดทาย มันจะเสียกาลเวลา อายุ
เราจะมากขึน้ ไมมีที่พึ่งทางใจ อยากจะรองไหทางน้ําตาหรือจะรองไหทางเหงื่อออก ฉะนั้น
โปรดรีบเหงื่อออกซะแตบัดนี้ อยาใหเหงื่อออกตอนแกมนั แยเทงทึง เหงื่อออกทางลูกตานา
เวทนา เปนอัมพาต ออนระโหยโรยรา นอนคราง นอนครวญ ตลอดโดยกายหาที่พึ่งไมไดซะ
แลวหรือ อยาหมายความวาจะไปพึ่งลูกหลาน อยาไปหมายความวาจะไปพึ่งคนอืน่ เขา
ตีความหมายใหชัดและใหแจงคือ พึ่งตัวเอง ตัวเองเทานัน้ เปนที่พึ่งของตนได เราดูคนมา
นานแลวเราก็ไมวา เขาแคนั้นเอง ชาติตะกั่วก็เปนทองคําไมได ชาติทองทําก็เปนตะกั่ว
ไมได ก็แนนอนจริง ๆ อยาลืมวาทองคํานี่มันสูไฟนะ ไมใหญมันสูลม เราเอาทองเหลือง
ทองแดง ตะกั่ว ทองคํามาผสมกันเขา ใสภาชนะเขา เอาน้ํากรดเทลงไปใหหมด น้ํากรดจะกัด
ไอพวกนัน้ ละลายเปนเถาถาน แตทองคําจะอยูใสสะอาดปราศจากมลทิน นี่ความดีใชหรือไม
ทานสาธุชนทั้งหลาย โปรดทราบขอนี้เปนขอหมายที่ทานมาปฏิบัติกันนีน้ ะ ทานมีบญ
ุ
แนนอน ถาไรบุญวาสนาไปเชิญมาไมไดแน ไมสนแน ๆ ฉันไมวาง หลวงพอคะ ไมวางนั้น
และไมวาง ถาเราวางตั้งใจ ตั้งใจสรางความดีมสี ุข ไมมีทุกขแลวเชิญไดทุกเวลา เราจึงไมตอ ง
ออกไปโฆษณาออกทีวี ประกาศวาบวชชีพราหมณ มานั่งกรรมฐานไมเคยมีประกาศ มีแต
โทรเขามาเต็มหมด หลวงพอ น้ําทวมไหม จะมาปฏิบัติ น้าํ ทวมหรือเปลา ถามกันมาวันหนึ่ง
หลายรอยครั้ง น้ําไมทวม เชิญมาไดทุกเวลา ยินดีตอนรับคนดี อปริหานิยธรรม บอกไวชัด
ผูใดมีบุญเชิญมาได จตุรทิศทั้ง ๔ จาตุรงคสันนิบาตเชิญมาไดทุกเวลา ถาคนไรบุญวาสนาก็
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อยามาเลย ผูมีบุญมาแลวก็ขอใหมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผูไรบุญจะมาไดหรือประการใด ผูมี
ความสุขโปรดไดมาเถิด ขอใหทานมีความสุขยิง่ ๆ ขึ้นไป มีความเจริญรุงเรืองสูสถานการณ
ของทานตอไป นี่เราอธิษฐานจิตอยางนี้ ใครมีบญ
ุ มาเอง ใครไรบุญวาสนาไมตองเชิญ ไมตอง
ชวน
ขอใหผูมีบุญวาสนากลับไปมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ตอไป มีความหมายใจจิตใจ
อยางนั้น เพราะฉะนั้น การเจริญปฏิบัตินี่ จึงไมตองแคนกัน ไมตองไปบังคับกัน บังคับไมได
บังคับใหเขาสรางความดีเชนนี้ บังคับไมได แลวแตทานมีศรัทธา มีความเชื่อในตัวเอง เชื่อวา
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เอาตัวรอดได ถาเชื่ออยางนี้ใชได ถาเชื่อวาทําดีไมไดดีเหมือนบุญมี
กรรมบังก็แลวไป ถาเชื่อดวยเหตุดวยผลขอเท็จจริงแลว คนนัน้ จะยอมรับเหตุผลขอเท็จจริง
ดวยกมลสันดานของตนที่จะปฏิบตั ิหนาที่ของตนใหสมปรารถนาทุกประการ มีความหมาย
อยางนั้น
การเจริญกรรมฐาน กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรใหมากนั้น
หมายความวากระไร หมายความวาอยาคุยกันเทานั้น แตเราประสบการณกับตา หู จมูก ลิ้น
กาย ประสบมาก กําหนดไดมากจะไดตํารามาก ถาเราไปอยูในหองมืด มันไมมองเห็นใคร
เลย มันไมไดตํารา จะไมไดตําราที่แทจริงและถูกตอง ตองมองเห็นเรื่อย ๆ สัมผัสตาเห็นหนอ
อยูเสมอ และเห็นหนอเพราะจิตอยาไปกังวลสนเทหกับที่เห็น มันจะเก็บอารมณไมได เห็น
หนอนี่เปนการเก็บอารมณ เสียงหนอนี่เปนการเก็บอารมณ เสียงหนอ เขาพูด เขาดา เก็บ
โดยที่วาไมไปสนใจกับเสียงนั้น เราสนใจกับขันธ ๕ ที่เรารับไว ตองการจะทําขันธใหแจง ทํา
สิ่งที่มีประโยชนในตัวเองเทานั้น ไมตอ งการจะไปแสหาความชั่วนอกตัวเลย ตัวเองก็มีความดี
ความชัว่ เต็มเปา เต็มกระเปาอยูมากแลวทําตรงนั้น อยาไปทําที่อื่นแตประการใด ก็ขอฝาก
พระสงฆองคเณรเรานี่เปนพระกรรมฐานทั้งหมด ไมใชองคไหนเขากรรมฐาน ทํากรรมฐาน
กําหนด องคไหนไมทํา ไมเขากรรมฐานโดยไมตองกําหนด ไมใชนะ ตองเปนนักกรรมฐาน
ทุกองค ตองมันฉันรวมกัน พิจารณาปจจัย ๔ เคี้ยวหนอ กลืนหนอ ใหชา ๆ ทุกองค ไมใช
องคนี้ไมไดเจริญก็กระซวกเขาไป ฉันเขาไป ฉันเขาไป นั่นนะขาดพิจารณาปจจัย ๔ นั่นจะ
เปนบาปนะ
ขอใหทั้งพระสงฆองคเณรเปนผูปฏิบัติทั้งหมด ถึงหากวายังไมมีโอกาสถึงขนาดนั้น
เราก็ฉันพิจารณาปจจัย ๔ เชน ปฏิสังขา โยนิโส ปณฑปาตัง ปฏิเสวามิ ยังไมพอ เวลาตัก
มาก็กําหนดชา ๆ ตักหนอ... ตักหนอ... มาหนอ... ใสปากก็บอก กินหนอ... เคี้ยวหนอ...
เคี้ยวหนอ... ละเอียด นีข่ ันธทําใหเราแจงในการรับประทานอาหาร กลืนหนอ อาหารยอยงาย
ไมเปนพิษ องคนี้เปนนักกรรมฐาน ไมใชวาองคนี้ไมไดปฏิบัติ องคนี้ปฏิบัติ อยามาอยูดวยกัน
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อยามาอยูกับเขานะ ตองออกไปซะ เพราะเขาปฏิบัติกันนะ อีกองคหนึ่งไมปฏิบัติมันทําให
วุนวาย ทําใหเสียสมณธรรม ทําใหเสียสมณเพศ ทําใหเสียการบําเพ็ญกุศลของทาน
เพราะฉะนั้นขอประกาศในวันนี้ใหทราบวา ตองเปนนักปฏิบตั ิทุกองค ตองกําหนด
หมดทุกองคนะ ไมใชวากูไมตองกําหนด กูไมไดปฏิบัติกรรมฐาน นี่รับขันธนะตองตลอดชีวติ
ตองเปนนักปฏิบัติหมด หมผาเปนปริมณฑลใหเรียบรอยทุกองค รับรองทานไดมรรคผลแน
ๆ ไมมากก็นอย ทานตองไดแน ๆ อยางเชนหมผา ปฏิสังขา โยนิโส จีวรัง ปฏิเสวามิ เปน
ตน นี่แหละคือกรรมฐาน ก็ขอใหพระสงฆองคเณรเจริญกรรมฐานทุกองค ไมใชวาตองมารับ
แลวถึงจะไปเจริญนะ ตองเปนนักปฏิบัติหมดทุกองค ไมงนั้ มันจะอยูดวยกันไมได องคหนึ่ง
ปฏิบัติ อีกองคหนึ่งไมปฏิบัติอยูในหองเดียวกัน อยูในกุฏิเดียวกัน องคหนึ่งเดินจงกรมนั่ง
กรรมฐาน องคหนึ่งนั่งคุยกัน มันเปนบาปหรือเปนบุญ อยางนี้เปนตน ตองปฏิบตั ิเหมือนกัน
หมด แลวมันถึงจะอยูดวยกันได น้ํากับน้ํามันจะปนกันไมได จะอยูดวยกันไดอยางไร เชนเรา
เอาน้ํามันปนน้ําไปใสรถ รถมันจะติดไหม รถมันจะไมติดเลยนะ คัดเอาน้ําออกซะ น้ํามันลวน
ๆ รถจะตองระเบิดแน ๆ คือติด เขาเรียกวาน้ํามันระเบิด น้ํามันเบนซิน น้ํามันซุปเปอรเปน
ตน มันก็ระเบิดไปได มันก็ติดได ถาลองเอาน้ําไปใสสิ ปนกับน้ํามันเขา เหมอนพระปฏิบัติ
บางไมปฏิบตั ิบาง อยูดวยกันแบบนัน้ รถจะไมตดิ เลย จะหมุนอยางไรก็ไมติด สตารทอยางไร
ไฟหมดหมอเปลา ๆ ไมเกิดประโยชนโสตถิผลแตประการใด เหมือนกับคนในวัดทั้งหมด มัน
วุนวายเพราะปฏิบัตบิ างไมปฏิบัตบิ าง กูอยางงั้น มึงอยางงี้กัน ถาปฏิบัตเิ หมือนกัน ก็จะไมมี
ใครพูดเลยนะ จะไมมีใครวาแตประการใด
ปฏิบัติใหมันเหมือนกัน เดินจงกรมใหเหมือนกัน นั่งปฏิบตั ิใหเหมือนกัน กําหนดจิตใน
การพูด การคิด การอาน การเขียน การเรียนวิชา ใหเหมือนกันหมด รับรองไมมีใครตําหนิ
ใคร ไมมีใครกลาวรายปายสีแตประการใด เพราะเราเปนนักปฏิบัติ เราปฏิบตั ิวิปสสนา
กรรมฐานโดยเฉพาะ ปายบอกวานี่สาํ นักวิปสสนากรรมฐาน มีปายหนึ่งบอกวาวัดพัฒนาตอง
พัฒนาตัวเอง พัฒนาจิต มีปายเพียง ๒ ปาย อีกปายหนึ่งบอกวา เขตภาวนาอยางเสียงเอ็ด
อีกเขตหนึ่งบอกเขตสังฆาวาส อยามาขับรถในเขตนั้น อยามาวุนวายกับเขตสงฆ อีกเขตหนึ่ง
เรียกวา เขตภาวนากรรมฐาน สังเกตไดผูหญิงทั้งนั้น ญาติโยมผูหญิง ผูชายอยาเขาไปยุง
ตอไปโอกาสขางหนาจะจัดสัดสวน เชนโรงเรียน เรากําลังจะยายโรงเรียนไป เราทํารั้ว ทํา
สวนปาใหเรียบรอย ผูชายอยูขางนอกโนน ผูหญิงอยูขางใน พระอยูในปาอยาออกมานะ อยา
ออกมาเดินจุนจาน ในเขตนี้คือเขตอบรม ก็ตอ งวุนวายเปนเรื่องธรรมดาอยางนี้ละหนอ
ถาเราปฏิบัติธรรมดวยกันแลวจะไมมีปญหาเถียงกัน เพราะปฏิบัติเหมือนกัน ไดของดี
เหมือนกันแลวก็จะไปเถียงกันทําไม แบงกันกินแบงกันใช จะไดผลและเปนแนวหนอยไมใช
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ตางคนตางมา ฉันแลวสลัดมือตางคนตางไป ไมใชพระปฏิบัติ ไมใชปฏิบัติกรรมฐานแลว ตอง
ขอรอง ขอแรงใหปฏิบัติเหมือนกันหมด ทานจะปรากฏชัดถึงขันธ ๕ ทานจะรูรูปนาม ขันธ ๕
ตามความเปนจริง ทานจะไมมีทะเลาะกัน จะมีแตความดีรวมกัน มีแตกุศลรวมกันตลอด
รายการ และตอนเย็นเราจะสอบอารมณให เวลาบรรยายนี่เปนการสอบอารมณแลว เราจะรู
วาคนไหนขัดของ เราจะไดพูดในจุดนั้น ถาสงสัยมากวานั้นตองถาม เรียกวา สอบอารมณ
ทานจะไดผลทุกองค บางองคทําแลวไมรูวาไปเหนือใต แลวก็ไมไดรับขันธ ทําไปก็นั่งสัปหงก
กันตลอด ไหนเลยเลาจะรูของจริง ตองมีครูบาอาจารยมีการแนะแนวและแนะนํา
ทานทั้งหลายเปนผูนําเขาทุกองค เปนสงฆตองตามดูดวย ดูตัวเราตัวอยางจําตัวเรา
เองนะ ทุกองคเราเปนผูนําตัวเองและตองตามไปดูที่เราทํานะมันผิดหรือถูก หมายถึงตัวเองที่
เราทําอะไรนะถูกหรือผิด ตองตามดูตามคิด ตามดูซิตามดูกิจกรรมและตามของตัวเอง วาเรา
นี่ทําผิดถูกประการใด มันจะรูผลงานประการใด
ถาทานภิกษุสงฆองคเณรทุกทานปฏิบัติเหมือนกันแลวไมมีใครวาใคร พูดรูเรื่องกัน
เขาใจกันงาย จะไมมีการเถียงกันอีกตอไป คนดีก็ไมชอบคนชั่วนะ คนชั่วมันก็ไมชอบคนดี
หรอก คนละเอียดมันก็เกลียดคนหยาบ คนหยาบก็เกลียดคนละเอียด เราละเอียดดวยกัน
ไมไดหรือ เราวาอะไรก็ตามกันซะ มันก็ไมมีขัดขอทางเทคนิคแตประการใด เพราะรู
เหมือนกัน สภาพเปนอยูของชีวิตเหมือนกันอยางนี้แหละหนอ เราเกิดมาเปนเพื่อนกัน เพือ่ น
เกิดและมาเพื่อนแกดวยกัน ตอไปก็เพื่อเจ็บดวยกัน เจ็บและปวยไขก็ตอ งชวยกันดูแล ใคร
เจ็บ ใครปวย ใครเปนไขก็ดูแลกัน จะเปนเพือ่ นกัน ก็เปนเพือ่ นที่จากละโลกกันไป คือตายใน
สัมปรายภพก็มาเปนเพื่อนทุกขยากลําบากดวยกันมีเหมือนกันหมด
ญาติโยมก็เชนเดียวกัน เปนผูนําเขาตองตามดูตัวเองวาทําถูกหรือผิดประการใด แลว
ก็ไปดูลูกของตัวเองดวย ลูกดีหรือลูกชั่วประการใด ไปแกไขใหทันปจจุบนั ถาแกไขไมได ลูก
เสียหายไมตองไปแกจนโตเหมือนตนตาล เปนหนุมเปนสาวใหญ แลวก็แกไมได แมทุกคน
ไมออนบอกออนหัดไมแกไปแกมันไดหรือ มันจะรัดเอา มันแก แกเกินการเกิดแกเกินแก แลว
จะแกไมทัน มันจะเสียกาลเวลา ไมแกนี่ดัดยาก มันจะหักกลางคัน ไมออ นบอกออนหัด พอ
ดัดได นี่อยางนี้เปนตน เพราะ ผูเจริญกรรมฐานในจิตใจจะโนมเอียงไปในทางดีทั้งหมด
ไมมีโนมเอียงไปทางอื่น จะไมเห็นแกตัวเลย ผูที่ปฏิบัติกรรมฐานไดจะไมเห็นแกตัว และจะ
ชวยเหลือกันตลอดรายการ จะมีแตเมตตาเหมือนกันหมด มีปรานีเหมือนกันหมด มีกรุณา
สงสารกันหมด และมีอะไรพลอยยินดีซึ่งกันและกัน มีการอนุโมทนาสาธุการดวยกัน อุเบกขา
ภาวนา ก็บอกไวชัด เมตตา กรุณา อุเบกขา มุทติ า อุเบกขาก็วางเฉยในเรื่องความชัว่ ความ
ชั่วอยา เฉย อยาไปสราง ความดีก็สราง มันถึงจะเรียกอุเบกขา ไมใชใครทําชั่วตกทุกขได
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ยาก ก็เฉย ไมใชอยางนั้น เขาใจอุเบกขาผิด อุเบกขานี่หมายความวา เราเฉยในเรื่องที่เขาจะ
สรางความชัว่ จะเอาชั่วมาใหเรา เฉยอยาไปทํา อยาเอาชั่วมาใสตัว มันจะพัวพัน มันจะเกิด
อกุศลกรรมในชีวิตของเราตอไปจนชีวิตหาไม
ขอเรียนทานพระสงฆ เถรานุเถระ ขอใหปฏิบัติใหเหมือนกันทุกองค ถาไมเหมือนกัน
อยูดวยกันไมได พิจารณาตัวเองเถิด อยาใหใครใหประเสริฐเทาตัวเอง อยาเอาตัวขึ้นเหนือ
ลม ตองเอาตัววางไวโดยระเบียบ ระบบในพระธรรมวินัยนั้น จะเปนประโยชนแกทาน
ทั้งหลายเอง ถาเรามาอยูในสํานักปฏิบัติ แตไมปฏิบัติ นีม่ นั เสียสํานักเขา เสียภาควิปสสนา
กรรมฐาน เสียภาพพจน เสียหายมากแลว ถาจะลงความเห็น นินทาเจาอาวาสตอไป วานี่
หรือสํานักปฏิบัติ พระของทานอยางนี้หรือ เราจะเสียชื่อเสียเสียง นี่มันเปนอยางนี้นะ ขาวเลา
ลืออยูเสมอ
ขอเรียนใหทราบไวเพื่อแกไข ปรับปรุงใหดีตอไป แลวเราไปเดินเปนแถวเปนแนวก็
สวยดี ปฏิบัติใหมันเหมือนกันหมดเลย จะแลดูเปนแบบฉบับที่เหมือนกัน นาเลื่อมใส นา
ศรัทธา อยางนี้สิ จะเปนประโยชนโสตถิผลมิใชนอ ย ขอเรียนถวาย ไปฉันรวมกันหนอย แลว
ก็พิจารณา บางองคก็บน บอก เออ ผมไมไดปฏิบัติหรอก ไมใชพระปฏิบัติ ฉันอยางไรก็ได
ใชไดหรือ ตองใหเหมือนกันนะ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถาไมเหมือนกันนะ จะเปนพระปฏิบัติ
ไดอยางไร ญาติโยมมาเห็นความเปนพระปฏิบัติ เขาจึงมาชอบทําบุญวัดอัมพวันมาก นี่ตอง
คืนไป ๔-๕ งาน เพราะสอบนักธรรมสนามหลวงเลื่อนเรื่อย เลื่อนไปตรงกับงานที่เรารับเปน
เจาภาพสมเด็จยาในพระบรมมหาราชวังไววันหนึ่ง เลื่อนนักธรรมมาตรงเขาอีกแลว จะทํา
อยางไร นี่เปนเจาภาพวันหนึ่งทั้งกลางวัน ถวายภัตตาหารเชาดวย เพลดวย กลางคืนก็มีสวด
พระอภิธรรมแลวก็มีผูเปนเจาของกัณฑเทศนดวย รวมแลว ๘๐,๐๐๐ บาท ผมเปนเจาภาพ
สําหรับญาติโยมก็ดี พระสงฆองคเจาก็ดี ปฏิบตั ิใหเหมือนกันหมด ทําอะไรเปนนัก
ปฏิบัตินะ เย็นมาก็สอบอารมณกันดู แลวก็กลางวันมีเวลาตัง้ เยอะ ก็ขอเรียนวา เดินจงกรม
อยางต่ําตอง ๑ ชั่วโมง นั่งใหได ๑ ชั่วโมง ใหติดตอกันไป รับรองไมเกิน ๗ วัน ทานตองได
ของเยอะ ไดมากดวย ไมใชไปนั่งคุยกัน แลวก็ไมเคาะกุฏิคยุ กัน ใชไดหรือ คุยกันนะเสีย
อารมณเลย เดินชั่วโมงนีไ้ ดแลว ชั่วโมงถัดไปเอาชั่วโมง ๑๐ นาที นั่งชั่วโมง ๑๐ นาที คอย ๆ
เลื่อนไป อยาเอามาก แลวก็เลื่อน ชั่วโมง ๒๐ ชั่วโมง ๖๐ เปน ๒ ชั่วโมง แลวก็นั่ง ๒ ชั่วโมง
ไดผลแน ๆ พอทําเสร็จแลว เวลาจํากัดตองมาฉันเพล ตองนั่งลดลงมา ไดไมได เพราะเวลา
มันเหลืออยู ๒๐ นาที อยาใหเสียเวลาไปเปลา ๒๐ นาที ก็นั่ง ๑๐-๒๐ นาทีก็เดิน อยาให
เสียเวลา เพราะอีกเดี๋ยวนะ เดี๋ยวจะไปฉันเพล เดี๋ยวจะฉันเชา ไมตองนั่ง ก็มันเสียเวลาไป
ทําไมเลา นอยก็ได ทํานอยก็ได ถาเวลามากนั่งมาก เดินมาก เวลานอยเดินนอย นั่งนอย นี่
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อยูตรงนี้เปนปญหา จงแกปญหา ถาเวลา ๑๐ นาที ก็นั่ง เดินไมทันก็นั่งเอา เดินไมทันอยาให
มันเสียเวลา จะทําอะไรก็กําหนด จะทํางานก็กําหนด นี่เราตองทํางานจะหยิบก็กําหนด นี่เปน
การกรรมฐาน ทํางานมากมีกรรมฐานมาก ทํางานนอยมีกรรมฐานนอย ไมทาํ เลยไมได
กรรมฐานเลยนะ ไมไดแมแตนอยเลยนะ ขอเรียนถวายพระสงฆองคเจาตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
การทํางานนี่นะเปนการกรรมฐาน ตั้งสติไวในการแกปญหา ชีวิตนี่จะแจมใส ขันธ ๕ ก็จะแจง
ชัด รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ ก็เกิดผลดังไดชี้แจงแสดงมา ณ บัดนี้
ขอใหพระเถระ และญาติโยม พุทธบริษัท กลับไปบานโปรดเดินจงกรม ตองเดินกอน
นั่ง เดิน ยืนกอน ยืนแลวมาเดิน คือ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ยืนแลวก็เดินจงกรม จะเอา ๑ ชั่วโมง
หรือ ๓๐ นาที ที่บานของโยม เดินแลวก็นั่งตามกําหนด นั่งแลวก็นอนพักผอน กําหนด พอง
หนอ ยุบหนอ ไปจะหลับตอนพอง หรือตอนยุบก็กําหนดตอไป ลุกมาไดไมได ทํางานอื่นก็
เดิน เราก็เดินอยูแลว เดินไปครัวบาง เดินลงไปขางลาง เดินไปเหนือไปใต ก็เอาสติใสไวที่
เทาไปสิ เดินมีกําหนด ขวายาง ซายยางไป ถาจะเดินเร็วหนอย สติมันก็จะเร็วขึ้น ชาเพื่อไว
เสียเพื่อได นี่ทําความเขาใจธรรมะนี้ซะหนอยนะ ถาไมเขาใจ โยมจะทําอะไรไมไดผล บนวา
ไมมีเวลาเดินจงกรม ไมมีเวลานั่ง ก็เดินไปเหนือมาใตละ วาไมมีเวลาไดอยางไร ก็เอาสติใส
เขาไปตอนเดิน ตอนนั่งก็สติ ตอนนัง่ กําหนดหายใจเขาออก เอาสติใสเขาไป ลมหายใจเขา
ออกมันหายใจอยูแลว ก็เอาพองหนอ ยุบหนอเทานี้เองทําไมไดกลับไปทิ้งกรรมฐาน เลย
ไมไดอะไรเลย
สุดทายนี้ก็ของความเจริญรุงเรืองในธรรม สัมมาปฏิบัติในหนาที่ และขอจงเจริญดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุงมาด
ปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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